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Bas›n Aç›klamas›

AKP iktidar›n›n beceriksiz ellerinde ülkemizin içine yuvar-
land›¤› durum kayg› verici bir hal almaya bafllam›flt›r. Bir
yanda devletin temel kurumlar› birbirleriyle kamuoyu
önünde aleni bir flekilde kavga ederken, halk›m›z afl ve ifl
kayg›s› ile sokaklara dökülmekte, haklar›n› arayan Tekel
iflçileri günlerdir Ankara sokaklar›nda polis bask›s›na ma-
ruz kalmaktad›r. Bütün bunlar›n yan› s›ra mevcut iktidar›n,
üzerinde iyice düflünülmeden, içi doldurulmadan kamu-
oyuna sundu¤u Kürt aç›l›m›n›n ard›ndan gerginleflen or-
tamdan derin bir kayg› duymaktay›z. Y›llard›r en ac›mas›z
bir flekilde hüküm süren kanl› terör ortam›n›n bitirilmesi-
ne yönelik kapsaml› önerilerin, demokratik bar›fl ortam›-
n›n oluflmas›n› sa¤layacak ad›mlar›n at›lmas›n› beklerken
yaflad›¤›m›z süreç derin bir hayal k›r›kl›¤› olmufltur. Son
olarak Diyarbak›r’da belediye baflkanlar›n›n da içinde bu-
lundu¤u toplu gözalt›na al›nmalarla gelinen nokta sorun-
lar›m›z›n bar›flç› bir ortamda çözümünden h›zla uzaklafl›l-
d›¤›n›n bir habercisi niteli¤indedir.

Tüm sorunlar›m›z›n çözümünde bar›flç›l ve demokratik bir
yaklafl›m›n hâkim olmas› toplum olarak gelece¤imize da-
ha bir umutla bakmam›z›n güvencesi olaca¤›na inan›yo-
ruz. Her türlü k›flk›rt›c› söylem ve yaklafl›mlardan uzak
durmam›z gerekti¤ine yürekten inan›yoruz. Y›llard›r süren

çat›flmalar›n, sorunlar›m›z› çözmek yerine, daha çok için-

den ç›k›lamaz hale getirdi¤ini görüyoruz. 

Toplumda demokrasi kültürünün yayg›nlaflt›r›lmas›, her-

kesin ihtiyac› ve hakk› olan bar›fl ortam›n›n sa¤lanmas›, si-

lahlar›n susmas› için, bar›fl ça¤r›lar›n›n daha güçlü ve

inançl› bir flekilde dile getirilmesi gerekti¤ini düflünüyo-

ruz. Kal›c› bir ülke ve dünya bar›fl›n›n tüm insanl›¤›n ortak

amac› olmas›, bunun gerçeklefltirilmesi için de bu ülkede

yaflayan tüm bireylerin, kurumlar›n ola¤anüstü bir hassa-

siyetle çaba göstermeleri gerekti¤ine inan›yoruz.

Mimarlar Odas› olarak hangi etnik, dini, siyasi görüfle sa-

hip olursa olsun her onurlu insan›n ülkemizde yaflanan si-

yasal, ekonomik ve toplumsal geliflmelere kayg› ile bakt›-

¤›n› biliyoruz.

Bunun için de çat›flma yerine uzlaflma kültürünün benim-

senmesi ve demokratik bir toplum olman›n vazgeçilemez

koflul oldu¤unun alt›n› bir kez daha çizmenin do¤ru bir

yaklafl›m olaca¤›na inan›yoruz. 

Bar›fla bir flans verelim; ülkemizin, gençlerimizin gelece¤i-

nin karart›lmas›na izin vermeyelim.

TMMOB Mimarlar Odas›

Mimarlar Odas› Yaflanan Gerilim ve Geliflmelerden
Derin Kayg› Duymaktad›r

28.12.2009
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Bas›n Aç›klamas›

Say›n Louise Cox,
UIA Baflkan›

Türkiye Mimarlar Odas›, ‹sviçre’de gerçekleflen ve minarelerin yasaklanmas›n›n onaylanmas›yla sonuçlanan referandum
sonras›nda konuyla ilgili görüfllerini ve endiflelerini sizlerle paylaflma ihtiyac›n› duymufltur.

‹sviçre’de gerçeklefltirilen son referandumla minarelerin yasaklanmas› ço¤unluk iste¤i olarak saptanm›flt›r. Böyle bir ko-
nunun referanduma sunulup sunulamayaca¤› tart›flmal›d›r. Demokrasinin, düflünceyi ifade özgürlü¤ünün, bütün insan-
l›¤›n ortak iste¤i olmas›n› diledi¤imiz bir ça¤da, insan›n inanç simgelerini ço¤unluk iste¤iyle yasaklamak demokrasiyle
nas›l ba¤daflabilir? Karfl› davran›fllar›n, d›flavurumlar›n, ça¤dafl demokrasinin baflat oldu¤u san›lan bir ülkeden gelmesi,
bize insanl›¤›n çok yol alamad›¤›n› kan›tlamaz m›?

Özellikle ça¤lar boyu her türlü dinsel inan›fl›n yan yana varolabildi¤i bir ülkenin, Anadolu’nun çocuklar› olarak bu soru-
lar› dile getirmenin hakk›m›z oldu¤una inan›yoruz.

Bugün ‹stanbul’da 20-25 de¤iflik inan›fl›n, mezhebin tap›na¤› yan yanad›r, duvar komflusudurlar. Ezan sesleriyle çan ses-
leri sayg› içinde birbirini izlemektedirler. Böyle bir ülkenin mimarlar› olarak bu türlü bir yasaklamay›, ayr›mc›l›¤› anlama-
d›¤›m›z› dile getirmek zorunday›z.

Yüzlerce y›ll›k uygulamadan sonra minare, cami mimarl›¤›n›n ayr›lmaz parças› olmufltur. 

Minare yasaklamas›, ça¤dafl olmas› gereken bir ülkede gerçekleflti¤inde, öteki ülkelere yandafl ya da karfl›t örnek olufl-
turabilecek bir davran›fl olarak bizi endiflelere düflürmektedir. Bu davran›fl›n örnek al›nd›¤› bir dünyay› düflünmek bile
istemiyoruz.

Dünya mimarlar›n›n meslek örgütü olarak UIA’n›n endiflelerimizi dikkate alaca¤›n›, herkesi bu konuda duyarl›l›¤a davet
edece¤ini umuyoruz.

Sayg›lar›m›zla.

Türkiye Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu

TMMOB Mimarlar Odas›, ‹sviçre’de gerçekleflen ve minarelerin yasaklanmas›n›n onaylanmas›yla sonuçla-
nan referandum sonras›nda Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA), Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) ve ‹sviçre
Mimarlar Birli¤i’ne (CSA) birer mektup göndererek konuyla ilgili görüfllerini ve endiflelerini aç›klam›flt›r. 

Minarelerin Yasaklanmas›, Yandafl ya da Karfl›t Örnek
Oluflturabilecek Bir Davran›fl Olarak Bizi
Endiflelendirmektedir

09.12.2009
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Bas›n Aç›klamas› 23.12.2009

‹sviçre Mimarlar Birli¤i: 

‹sviçre Mimarlar Federasyonu (FAS)

‹sviçre Serbest Mimarlar Federasyonu (FSAI)

‹sviçre Mimarlar ve Mühendisler Birli¤i (SIA)

Bülend Tuna

Türkiye Mimarlar Odas›

Say›n Baflkan,

Mektubunuzda, din ve etnik köken gibi en temel konularda bile toplumun genelinde ve devletlerde görülmekte olan
hoflgörü eksikli¤ine iliflkin aktarm›fl oldu¤unuz endiflelerinizi biz de paylafl›yoruz. Pek çok kez, tarihin çeflitli zamanla-
r›nda ve dünyan›n her taraf›nda oldu¤u gibi, korkular› yeniden gündeme getirmeyi ve körüklemeyi amaçlayan birtak›m
mekanizmalar, dile getirilmeyen birtak›m ideolojileri kabul ettirmek amac›yla rahatl›kla kullan›lmaktad›r. Bununla birlik-
te, ‹sviçre’de demokrasinin tüm özgürlükleri içeren bir biçimde, hatta bu özgürlüklerin s›n›rlar›n›n da ötesine geçerek

TMMOB Mimarlar Odas›’n›n 9 Aral›k 2009 tarihinde, ‹sviçre’de minarelerin yasaklanmas›yla sonuçlanan
referanduma iliflkin endiflelerini aktard›¤› ve Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA), Avrupa Mimarlar Konseyi
(ACE) ve ‹sviçre Mimarlar Birli¤i’ne (CSA) iletti¤i mektuba ACE ve CSA’dan cevap geldi.

ACE 2008-09 Dönemi Baflkan› Juhani Katainen, 11 Aral›k 2009 tarihinde verdi¤i cevapta, konuyu
önemsediklerini ve 2010-11 Dönemi Baflkan› Selma Harrington’a ileterek, din özgürlü¤ü ve bu
özgürlü¤ünün yap›lardaki ifadesi konusunu ACE’nin yeni dönemde ele almas›n› istedi¤ini belirtti.

CSA’n›n 23 Aral›k 2009 tarihli mektubuna ise afla¤›da yer veriyoruz.

Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) ve ‹sviçre Mimarl›k
Örgütünden Mimarlar Odas›’na Minarelerin
Yasaklanmas›na ‹liflkin Yan›t
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iflledi¤inin ve adaletin bu s›n›rlar konusundaki aç›l›mlar› sürdürmesi gerekti¤ine inanan bir kültüre sahip oldu¤umuzun
alt›n› çizmek isteriz. Dinler ve etnik gruplar hiçbir istisna olmaks›z›n ‹sviçre’de on y›llar boyunca birlikte uyum içinde ya-
flamaktad›r ve dinlerin birlikteli¤i günlük yaflam›n bir parças› haline gelmifltir. Oylama sonucunda ‹sviçreli Müslümanlar-
dan gelen çok say›daki olumlu mesaj bunun bir göstergesidir.

Bu tart›flmada, kültürel yaflam›n önemli bir aktörü olarak biz mimarlar› ilgilendiren konu, dini veya etnik herhangi bir
ayr›mc›l›¤› hiçbir flekilde kabul edemeyece¤imizdir. Baz› politikac›lar›n istekleri sonucunda çeflitli manipülasyonlar ya-
p›lsa bile, verilen imaj›n gerçeklerle ba¤daflmad›¤›n› ve bu referandumun herhangi bir korku nedeniyle yap›lmad›¤›n›
belirtmek isterim. Bu oylaman›n sonucu, ne 700 y›l› aflk›n geçmiflimize, ne de 150 y›l› aflk›n tarihe sahip olan “özgürlük,
eflitlik ve kardefllik” kavramlar› üzerine kurulu anayasam›z› bir kenara b›rakabilir. 1848’de yedi akil adam taraf›ndan ku-
rulan hükümetin içerdi¤i fikirler hâlâ bizim modelimizdir!

Ayr›ca ‹sviçre’deki en eski minarenin Neuchâtel’de bulundu¤unu ve 1865 y›l›nda Philippe Suchard (çikolata üreticisi!)
taraf›ndan do¤uya olan seyahatlerinin an›s›na yapt›r›lm›fl oldu¤unu hat›rlatman›n da önemli oldu¤unu düflünüyorum.
Bu yap› yak›n bir zamanda restore edilmifl ve tarihî an›t statüsüne al›nm›flt›r. Bunun yan›nda, o zamanlar Charles Edou-
ard Jeanneret olarak adland›r›lan Le Corbusier taraf›ndan yap›lan ilk evler aras›nda say›lan, 1916-17 y›llar›nda ‹sviçre’-
den Paris’e gitmeden önce tasarlad›¤› ve “Türk Villas›” olarak adland›r›lan projesi de kesinlikle unutmad›¤›m›z bir ör-
nektir.

‹sviçre mimarl›¤› bahsetmifl oldu¤um örnekleriyle entelektüel ve kültürel geçirgenli¤e sahip bir modeldir ve bu mode-
lin ruhlar›m›z›n e¤itimi ve geliflimine katk›da bulunmaya devam edece¤ini güçlü bir flekilde ümit ediyoruz.

Mimarl›¤›n gündemde olan bu tür politikalarla iliflkisinin tart›flmal› oldu¤unu düflünmekle birlikte; mimarl›¤›n da¤arc›¤›
ve sembolleriyle birlikte kültürel önemini ve demokrasinin geliflimini desteklemenin temel ve kal›c› bir yaklafl›m olmas›
gerekti¤ine, belirli bir sebat ve hoflgörü ortam› gerektirdi¤ine inan›yoruz. Tarihimiz, mimarl›k tarihimiz, üyelerimiz ve
hem ulusal hem de uluslararas› örgütlenmelerimiz buna tan›kl›k etmektedir.

Y›lsonunun gelmifl olmas›n› f›rsat bilerek, yeni y›l için en iyi dileklerimizi sunar›z.

Sayg›lar›m›zla,

Regina Gonthier, ‹sviçre Mimarlar Konferans› Baflkan›

Pierre Henri Schmutz, ‹sviçre ACE Delegasyon Baflkan›
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Rapor

‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›calar›
Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›, Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› taraf›ndan de¤ifliklikler yap›larak
28.09.2009 tarihinde ‹zmir Büyükflehir Belediyesince ikin-
ci kez ask›ya ç›kar›lm›flt›r. Ask›daki plan üzerinde yap›lan
incelemeler ve de¤erlendirmelerimiz sonucunda afla¤›da-
ki konular tespit edilmifltir.

Planlaman›n Bütünlü¤ü ‹lkesi Aç›s›ndan

3194 say›l› ‹mar Kanunu eki olan Plan Yap›m›na Ait Esas-
lara Dair Yönetmelikte Çevre Düzeni Plan›; ‘’Konut, sana-
yi, tar›m, turizm, ulafl›m gibi sektörler ile kentsel-kamusal
yap› ve geliflme ile do¤al ve kültürel de¤erler aras›nda ko-
ruma-kullanma dengesini sa¤layan ve arazi kullan›m ka-
rarlar›n› belirleyen yönetsel, mekânsal ve ifllevsel bütünlük

gösteren s›n›rlar içinde, varsa bölge plan› kararlar›na uy-
gun olarak yap›lan idareler aras›nda koordinasyon esasla-
r›n› belirleyen 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000, 1/200.000
ölçekte haz›rlanan, plan notlar› ve raporuyla bir bütün
olan pland›r.’’ fleklinde tan›mlanm›flt›r.

Ask›ya ç›kar›lm›fl olan ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii,
Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni
Plan› ise, yönetsel, mekânsal ve ifllevsel bütünlük gösteren
s›n›rlar› kapsamayan, planlaman›n bütünlü¤ü ilkesine ayk›-
r› olarak, turizm merkezi tevsii s›n›rlar›n›n bir k›sm›n› kap-
sayan flekilde, parçac› olarak haz›rlanm›fl ve onaylanm›fl-
t›r. Ayn› tarihler içinde ayn› kurum taraf›ndan haz›rlanm›fl
olan ‹zmir Turizm Merkezi ‹nciralt› kesimi Çevre Düzeni
Plan›’ndan kopuk, o planla ve kentle iliflkilenmeyen ve bü-

Güney Ege Termal Projesi ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi
Tevsii, Balçova Kapl›calar› Kesimi 28.09.2009 Tarihinde
Ask›ya Ç›kar›lm›fl Olan 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Plan› Hakk›nda Rapor
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tünlük sa¤lamayan bir pland›r. Ayr›ca, Balçova kapl›calar
kesiminin de sadece Turizm Tesis Alanlar› – Özel Proje
Alan› k›sm›n› kapsayan ve sadece yap›laflma hükmü geti-
rilen alanlar› tan›mlayan bir pland›r. 

Bu kesimde, yürürlükte bulunan planlardaki orman alanla-
r›, a¤açland›r›lacak alanlar, do¤a yürüyüfl parkurlar›
vb.’nin planlama alan›nda bulunmas› ve bu kullan›mlar›
koruyacak biçimde planda yer verilmesi gerekirken, plan
s›n›r› d›fl›nda b›rak›lmas› bu alanlar›n üzerinde yap›laflma-
ya iliflkin bask›lar› ve spekülasyonu art›racakt›r. 

Do¤al de¤erleri gözetmeden, sadece yap›laflma hükümle-
rinin yer ald›¤› bir plan›n da kültür ve turizmin korunmas›
ve gelifltirilmesi amac›na hizmet etmeyece¤i aç›kt›r. 

Planlama Alan›n›n Tan›m›, Do¤al Yap›s› ve Koruma 
Kullanma Dengesinin Gözetilmesi Aç›s›ndan

Planlama alan›, tarihi kaynaklarda Agamemnon Kapl›cala-
r› olarak tan›mlanan, Homeros ve Strabon’un eserlerinde
ad› geçen bir bölgedir. Bu niteli¤i ile dahi duyarl›l›kla ele
al›nmas› gereken bir aland›r. Haz›rlanan plan raporunda
bu konuya hiç de¤inilmemesi Kültür ve Turizm Bakanl›-
¤›nca haz›rlanan ve turizm amac› tafl›yan bir plan›n rapo-
ru için büyük eksikliktir. 

Di¤er yandan, Balçova termal su kaynaklar›n› ayr›cal›kl›
k›lan bir baflka özelli¤i, alan›n çevresindeki topo¤rafya ve

do¤al peyzaj›n oluflturdu¤u ve ‹zmir kenti için çok önem-
li olan görsel niteli¤idir.

Balçova yerlefliminin güney kesiminde Sakarya Caddesi,
Teleferik yamaçlar›nda do¤al peyzajla (Orman, a¤açl›k,
zeytinlik alanlar vb.) Balçova planl› alanlar› aras›nda ya-
pay bir eflik oluflturmaktad›r. Baraj yolu da bu efli¤in de-
vam› niteli¤indedir.

Bu efli¤in d›fl›nda ve ormanl›k – a¤açl›k alan içinde yaln›z-
ca bir kooperatifin (1981’lerin ola¤anüstü koflullar›ndan
yararlanan) yap›laflmas› mevcut olup, alan›n do¤al özellik-
lerine ve bölgenin peyzaj›na olumsuz etkileri olan bu ya-
p›laflma, bütün kentlilerce geçmiflte al›nm›fl çok yanl›fl bir
karar olarak görülmektedir. 

Daha önce haz›rlanm›fl ve ask›ya ç›kar›lm›fl olan plan›n te-
leferik yamaçlar›n›, baraj yolu çevresini ve Narl›dere kesi-
mini yap›laflmaya açan kararlar›n›n bu planda iptal edilmifl
olmas› olumlu bir karard›r.

Ancak, tan›mlanan alanlar›n plan onama s›n›rlar›n›n d›fl›n-
da ve tan›ms›z b›rak›lm›fl olmas› bu olumlu tutumu olum-
suzlu¤a dönüfltürmektedir. 

Balçova jeotermal su kaynaklar›n›n, çevre ve do¤al nite-
likleri bir yana b›rak›larak, do¤al ve nitelikli peyzaj göze-
tilmeyerek yaln›zca turizm amac›yla gelifltirilmesinin
amaçlanmas›, turizmin kendi kaynaklar›n› tüketmesi sonu-
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cunu yaratacakt›r. Bir baflka ifadeyle bu planla önerilen

turizm yap›laflma kararlar› do¤al kaynaklar›n ve çevrenin

korunmas› dengesini gözetmedi¤i sürece eksik kalacakt›r.

Çevre Düzeni Plan› kavram›na uymayacakt›r.

Jeotermal Su Kaynaklar› Aç›s›ndan

Balçova Jeotermal kaynaklar›n›n bulundu¤u bölgede, farkl›

zamanlarda MTA taraf›ndan etüdler yap›larak, kapasite,

jeotermal özellikler ve sahan›n korunmas›na yönelik rapor

ve görüfller oluflturulmufltur. Bu raporlar›n bulgular›na göre

10 derece kaynak koruma alanlar› s›n›rlar› içinde hiçbir ya-

p›laflmaya ve tesise izin verilmemesi gere¤i belirtilmektedir.

Ancak ask›ya ç›kart›lm›fl olan ÇDP ve raporunda bu konu-

da bir de¤erlendirme ve zonlar izlenememekte, raporda

alt ölçek planlarda etüdlere uyulaca¤› belirtilmektedir.

Üst ölçek bir plan olan bu Çevre Düzeni Plan›n›n öncelik-

le kaynaklar›n korunmas›na yönelik esaslar› tan›mlamas›

gerekirken, bu en önemli husus alt ölçekli planlara b›rak›-

larak çevre düzeni plan›n›n ifllevi ortadan kalkmaktad›r.

Plan bu flekliyle de planlama ilkelerine uygun de¤ildir.

Yürürlükte Bulunan Alt Ölçekli Planlar Aç›s›ndan

Ask›ya ç›kar›lan Çevre Düzeni Plan›yla yap›laflma karar›
getirilen alan›n büyük bölümünü kapsayacak flekilde, yü-
rürlükte bulunan 1/1.000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan›’nda
“‹zmir Valili¤i Özel ‹daresi Balçova Kapl›calar› Tesisi” kul-
lan›m karar› bulunmaktad›r. Jeotermal kaynak koruma ku-
flaklar›na uyularak, KAKS: 0,40 de¤erinde ve alan bütü-
nünde uygulama yap›laca¤› öngörülmektedir. Balçova
kapl›calar› bölgesinin nitelikleri korunarak gelifltirilmesi
için yürürlükte bulunan uygulama imar plan› ve plan not-
lar›, do¤al peyzaja ve kaynaklara sayg›l› bir turizm gelifl-
mesini amaçlamaktad›r. Haz›rlanm›fl olan Çevre Düzeni
Plan› ile yürürlükte bulunan alt ölçek plan›n duyarl›l›¤›n-
dan farkl› olarak, özel proje alan› karar› tan›m› yap›lan böl-
gede, parsel baz›nda ve bölgenin özelliklerini ve kaynak
koruma dengesini gözetmeyen ve bütünsellikten uzak bir
yap›laflman›n önü aç›lmaktad›r. Balçova jeotermal kay-
naklar›n›n, potansiyelinin, do¤al çevresinin bütün ekolojik
özelliklerinin bozulmas› süreci bafllayacak, bir anlamda
zengin turizm-sa¤l›k potansiyeli olumsuz etkilenecektir.
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Çevre Düzeni Plan› Plan Hükümlerinin 5.4 maddesinde

“Turizm Merkezi ilan›ndan önce ilgili idareler veya bu pla-

n›n onaylanmas›ndan önce Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ta-

raf›ndan dönemin mevzuat›na uygun olarak onaylanan ve

yürürlükte bulunan alt ölçekteki imar planlar›n›n kullan›m

kararlar› ve yap›lanma koflullar› geçerli olup, Çevre Düze-

ni Plan de¤iflikli¤i koflulu aranmayacakt›r.” denmektedir.

Bu not kapsam›nda yürürlükte bulunan Uygulama ‹mar

Plan› da geçerli olacakt›r. Ayn› bölge için iki farkl› plan ka-

rar›n›n getirilmifl olmas›, planlar aras›nda çeliflkilerin ve

karmaflan›n da oluflmas›na yol açacakt›r.

SONUÇ

Güney Ege Termal Turizm Projesi, ‹zmir ‹nciralt› Turizm

Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 ölçek-

li Çevre Düzeni Plan› de¤iflikli¤i ve Plan Raporu üzerinde

yap›lan de¤erlendirme sonunda yukar›da özetle tan›mla-

m›fl oldu¤umuz gerekçeler aç›klamalar ve tespitler kapsa-

m›nda, getirmifl oldu¤u arazi kullan›m kararlar› ve yap›lafl-

ma koflullar›n›n, jeotermal kaynaklara, bölgenin do¤al pey-

zaj›na ve çevresine olumsuz etkileri nedeni ile planlama il-

kelerine ve kamu yarar›na uygun görülmemektedir.

Onaylanm›fl ve ask›ya ç›kar›lm›fl olan, Güney Ege Termal

Turizm Projesi, ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii Balço-

va Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›

ve Plan Raporu iptal edilerek, planlama alan›n›n özellikle-

rine, ‹zmir kentinin, bölgenin ve sektörün gerçek gereksi-

nimlerine uygun, do¤al çevre ve jeotermal kaynaklar›n›n

korunmas›n› esas alan bir yaklafl›mla ve planlaman›n kat›-

l›m ilkesini gözeterek yeniden haz›rlanmas›nda yarar bu-

lunmaktad›r. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 17-18 Aral›k 2009 tarihli ve
41/29-15 say›l› karar› ile 1 Ocak 2010–31 Aral›k 2010 tarihleri
aras›nda geçerli olacak ödenti ve belge harçlar› belirlendi.

‹lk kay›t ödentisi 30 TL

Y›ll›k üyelik ödentisi (11 TL x 12) 132 TL

Yabanc› uyruklu geçici üye ilk kay›t ödentisi 500 TL

Yabanc› uyruklu geçici üye y›ll›k ödentisi 450 TL

SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) ilk baflvuru ücreti 100 TL

SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) y›ll›k yenileme ücreti 50 TL

Kimlik Kart› yenileme ücreti 15 TL

Ticari amaçl› üye tan›tma belgesi ücreti 20 TL

Di¤er üye tan›tma belgeleri 5 TL

SM/SMB Mühürü ücreti 50 TL

Geçmifl y›llara ait aidat borçlar› 1993 y›l›ndan itibaren
(1993 y›l› dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

SMH Büro Tescil Belgesi yenileme ücreti ve yenilendi¤i
y›la ait üye y›ll›k ödentisi yönetmeli¤ine uygun olarak
Ocak 2010 ay› içerisinde tahsil edilecektir. 1 fiubat 2010
tarihinden sonra yap›lacak yenileme baflvurular›nda SMH
Büro Tescil Belgesi ilk baflvuru ücreti al›nacakt›r.

Ayr›ca,

Mimarlar Odas›’n›n, üyelerine herhangi bir bedel talep
etmeden sundu¤u “Ferdi Kaza Sigortas›”ndan 2010 y›l›
bafl›ndan itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlar›n› y›l›n
bafl›nda yat›rmalar› önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen
günden itibaren, aidat ödenen y›l için geçerli olacakt›r.

Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu

2010 Y›l› Ödentileri ve
Belge Harçlar› Belirlendi
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Etkinlikler

Viesmann Is› Teknikleri taraf›ndan düzenlenen “Yenilene-
bilir Enerji Kaynaklar› ve Modern Is›tma Sistemleri Semi-
neri” 27 Ekim Sal› günü gerçekleflti. Bir ülkenin enerji kay-
naklar›n›n büyük bir k›sm›n›n bina ›s›tma ve so¤utmas›n-
da tüketildi¤inin bilgisi verilen seminerde, günümüzde bi-
na ›s›tmas› için halen en yayg›n olarak fosil yak›tlar kulla-
n›ld›¤› iletildi. Fosil yak›tlar›n s›n›rl› olmas› ve çevreye za-
rar vermeleri sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
gün geçtikçe önem kazanmas›na de¤inilen seminerde,
temiz ve sonsuz kaynakl› enerji türlerinin farkl› sistemler
arac›l›¤›yla bina ›s›tmas›nda, so¤utmas›nda ve kullan›m
suyu ›s›tmas›nda kullan›lmas›n›n mümkün oldu¤u aktar›l-
d›. Seminerde ayr›ca birçok Avrupa ülkesinde kullan›m›
teflvik edilen bu sistemlerinin tek bafllar›na oldu¤u gibi
çeflitli hibrid sistemler ile de kullan›ld›¤›ndan söz edildi.
Toprak, su ve hava pompas› vas›tas› veya günefl enerjisi
ile kullan›lan sistemler yetkililer taraf›ndan ayr›nt›l› olarak
aktar›ld›.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›
ve Modern Is›tma Sistemleri
Semineri Gerçekleflti

Jülide Tutan Hergül’ün “Yaflar Üniversitesi Selçuk Yaflar

Kampüsü Tasar›m ve Planlama Süreci” söyleflisi 4 Kas›m

Çarflamba günü gerçekleflti. Bir kentsel dönüflüm uygula-

mas› olan ve sanayi binalar›ndan e¤itime kazand›r›lan

kampüsün konumunu, içerisinde var olan yap›lar› ve ulafl›m

arterlerini aktaran Hergül, kentsel dönüflüm üzerine de

görüfllerini iletti. Mevcut binalar›n yeniden kullan›lmas›n›n

avantajlar›ndan söz eden Hergül, alan›n eski foto¤raflar›

üzerinden geçmifli hakk›nda bilgi verdi. Hergül ayr›ca

Türkiye’deki kent içi ve kampüs üniversiteleri örnekleri

üzerinden, kendi projeleriyle ortak özellikler bar›nd›ran

yönlerini ayr›nt›l› olarak aktard›. Tasar›mda etkin bir rol

oynayan “Bilim, Birlik, Baflar›” üçlemesinden de söz eden

Hergül, Yaflar Üniversitesi tan›t›m filmini izleyenlerle pay-

laflt›. Projenin eski ve yeni halini karfl›laflt›rmal› olarak ak-

taran Hergül, projenin ana omurgas›n› oluflturan yaya al-

lesinin nas›l yaflad›¤›n› da görsellerle izleyenlere iletti.

Jülide Tutan Hergül’ün “Yaflar
Üniversitesi Selçuk Yaflar
Kampüsü” Söyleflisi Gerçekleflti
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Etkinlikler

AKG Gazbeton – AKG Yal›t›m ve ‹nflaat Malzemeleri tara-
f›ndan düzenlenen “Gazbeton ve Mimari Avantajlar› Se-
mineri” 11 Kas›m Çarflamba günü gerçekleflti. Gazbeton
nedir, üretim süreci nas›ld›r ve teknolojisi nas›l geliflmifltir
sorular›na k›saca de¤inen U¤ur Uzgan, gazbetonun sa¤l›-
¤a zararl› olmad›¤›n› ve çevre dostu oldu¤unu da aktard›.
Gazbetonun yal›tkan oldu¤u aktar›lan seminerde, hafif bir
malzeme olmas›ndan dolay› deprem güvenli¤i sa¤lad›¤›
da iletildi. Gazbetonun yurtd›fl›nda yap›lan bir test üzerin-
den yanmazl›¤› aktar›lan seminerde, montaj›n›n h›zl› ol-
mas›, tesisat ifllenmesine çok kolay olanak sa¤lamas› ve
e¤risel formlar› elde etme kolayl›¤› sebepleriyle de tercih
edildi¤inden söz edildi. Panel yap› sisteminden, uygula-
ma tekniklerinden ve teknik destek çal›flmalar›ndan söz
edilen seminerde son olarak örnek projeler aktar›ld›. Se-
miner sonras›nda firma taraf›ndan düzenlenen kokteylde
üyelerimiz ürünler hakk›nda ayr›nt›l› bilgi alma imkân›na
sahip oldular.

Gazbeton ve Mimari
Avantajlar› Semineri
Gerçekleflti

“Mesleki Sorumluluk Sigortas› Söyleflisi” 17 Kas›m Sal› gü-
nü gerçekleflti. Mesleki sorumluluk sigortas› ve yurtd›fl›n-
daki uygulamalar› hakk›nda bilgi veren Bülend Ceylan, si-
gortadan yararlanman›n mimarlara getirece¤i avantajlar-
dan söz etti. Uzun zamand›r meslek hayat›nda sigortadan
yararlanan Ziya Canbazo¤lu ise Mimarl›k Vakf›’n›n yapt›-
¤› bu çal›flman›n meslektafllar›na yol gösterici olmas› ba-
k›m›ndan önemli oldu¤unu vurgulad›. Uygulamadaki ifl-
vereni koruyan sigorta poliçelerine de¤inen Canbazo¤lu,
mesleki sorumluluk sigortas›n›n mimar› güvence alt›na al-
d›¤›n› belirtti. Ayr›ca mesleki sorumluluk sigortas›n›n ku-
rumsallaflma yolunda önemli bir ad›m oldu¤unu; mimar,
iflveren ve di¤er aktörler aras›ndaki tüm iletiflimin yaz›l›
olarak yap›lmas› ve arflivlenmesi gerekti¤ini belirtti. Mes-
leki sorumluluk sigortas›n›n özellikle büyük projelerde ar-
t›k bir zorunluluk haline geldi¤ini aç›klayan Canbazo¤lu,
Mimarl›k E¤itim Kurultay› V kapsam›ndaki çal›flmalar› da
izleyenlerle paylaflt›. 

Mesleki Sorumluluk Sigortas›
Söyleflisi Gerçekleflti
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Etkinlikler

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik taraf›ndan
düzenlenen “Kalesinterflex Ürün ve Uygulama Teknikleri
Semineri” 18 Kas›m Çarflamba günü gerçekleflti. Üretim
süreci hakk›nda bilgi veren ‹lkay Çimentepe, kalesinterfle-
xin dünyan›n en ince, en büyük ebatl›, en hafif ve tek es-
neyebilen serami¤i oldu¤unu dile getirdi. Malzemenin
yanmaya, lekelenmeye, kimyasallara ve her türlü iklim ko-
fluluna dayan›kl›l›¤›na de¤inen Çimentepe, de¤iflik boyut-
larda üretilebilmesi ve ifllenebilme kolayl›¤› sayesinde mi-
mariye sa¤lad›¤› avantajlar› da izleyenlerle paylaflt›. ‹ç
mekân duvar ve zemin sistemleri, d›fl cephe kaplamalar›,
yükseltilmifl zeminler, seperasyon panelleri mobilya uy-
gulamalar›, hijyenik alanlar, endüstriyel cephe kaplamala-
r› ve modüler yap›lar gibi pek çok kullan›m alan›n›n gör-
sellerle destekli olarak sunuldu¤u seminerde, malzemenin
uygulama teknikleri yetkililer taraf›ndan ayr›nt›lar›yla ak-
tar›ld›. Seminer sonras›nda firma taraf›ndan düzenlenen
kokteylde üyelerimiz ürün hakk›nda detayl› bilgi ald›lar.

Kalesinterflex Ürün ve
Uygulama Teknikleri
Semineri Gerçekleflti

Ömer Türkefl’in “Roman ve Mekân” söyleflisi 2 Aral›k Çar-
flamba günü gerçekleflti. Mekân›n roman›n vazgeçilmez
bir parças› ve roman›n kahraman› kadar önemli bir anlat›
unsuru oldu¤unu dile getiren Türkefl, dünya roman›n›n
motiflerinin hepsini bar›nd›ran Robinson Cruise üzerin-
den mekân ve burjuva toplumu insan›n›n ilk varl›¤›na de-
¤indi. 19. yy roman›nda tasvirin kalemin gücünü gösteren
bir unsur oldu¤unu aktaran Türkefl, romandaki tad›n olan
biten d›fl›nda atmosfer oldu¤una ve atmosferin de roma-
n›n geçti¤i mekânlar›n çok iyi canland›r›lmas›yla mümkün
olaca¤›n› dile getirdi. Yaflar Kemal’den mekân tasvirleri
ba¤lam›nda söz eden Türkefl, ‹ngiliz Goti¤i ve Polisiye ro-
man›na da yer verdi. 20. yy yeni roman ak›m›n› ve bireyin
yaln›zlaflmas›n› aktaran Türkefl, Türkiye’nin yaflad›¤› bat›-
l›laflma süreci roman ve yazarlar›n› mekân ba¤lam›nda ir-
deledi. Köy romanlar› ve gecekondular dönemi romanla-
r›n› da aktaran Türkefl, son olarak günümüz roman›na de-
¤indi.

Ömer Türkefl’in “Roman ve
Mekân” Söyleflisi Gerçekleflti
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Etkinlikler

Fikret Okutucu’nun “Tasar›m›n Gücüyle Enerji Üretmek II”
söyleflisi 8 Aral›k Sal› günü gerçekleflti. Tasar›m›n gücüy-
le enerji üretmenin ne oldu¤u üzerinde interaktif geliflen
söylefli, Okutu’nun izleyenlerle paylaflt›¤› projeler üzerin-
den tart›flarak devam etti. ‹lk olarak Karadeniz Teknik
Üniversitesi içerisinde yap›lmas› düflünülen projesini akta-
ran Okutucu, daha sonra Manisa Yap› Kooperatifi günefl
evi projesini izleyenlerle paylaflt›. Hava kolektörleri ve se-
ra mekânlar›n›n çal›flma ilkelerini aktaran Okutucu, hava
tutucu bacalar›n ne flekilde infla edilmesi gerekti¤inden
de söz etti. Malatya’daki çok katl› bir konut yap›s› projesi-
ni gösteren Okutucu, Mu¤la Üniversitesi rektörlük bina-
s›nda Türkiye’de ilk defa fotovoltoik panellerin cephede
kullan›ld›¤›n› ve bu elemanlar›n ayn› zamanda günefl k›r›-
c› da oldu¤unu iletti. Almanya’dan çeflitli örneklerin su-
nuldu¤u söyleflide son olarak Güzelyal› Günefl Evi ve Ege
Üniversitesi Günefl Enstitüsü deneyimleri üzerinden ener-
jinin etkin kullan›m›na iliflkin ayr›nt›l› bilgi aktar›ld›. 

Fikret Okutucu’nun “Tasar›m›n
Gücüyle Enerji Üretmek II”
Söyleflisi Gerçekleflti

Metin K›l›ç’›n “‹skandinavya’dan Bir Ülke: Norveç, Bir Bafl-
kent: Kopenhag” söyleflisi 16 Aral›k Çarflamba günü ger-
çekleflti. ‹skandinavya ülkelerinin co¤rafik özelliklerinin
izleyenlerle paylafl›ld›¤› söyleflide, son dönemde mimari
ölçekte gerçekleflen ifllerle birlikte farkl› bir bak›fl aç›s› su-
nuldu. Norveç’ten Oslo ve Bergen kentlerinin aktar›ld›¤›
söyleflide, ‹sveç’ten Stockholm ve Danimarka’dan Kopen-
hag kentleri co¤rafi ve mimari yap›lanmas› ile aktar›ld›.
Norveç’i Fiyortlar, Briksdal Buzulu ve do¤al çevrede mi-
mari ölçekteki yap›lanmalar› ile izleyenlerle paylaflan K›-
l›ç, daha sonra Oslo Opera Evi’ni ve Frogner Park›’n› gös-
terdi. Bergen kentini geleneksel dokusu ve Hansa Birli-
¤i’nin ahflap yap›lar› ile aktaran K›l›ç, daha sonra Stock-
holm kentini geleneksel mimarisi ile sundu. Son dönemde
önemli mimari yap›lanman›n oldu¤u Danimarka’n›n bafl-
kenti Kopenhag kentini rüzgâr enerjisinin kullan›m›, gele-
neksel mimari dokusu ile ele alan K›l›ç, kentin yeni dönem
mimari yap›lar›na da sunusunda yer verdi.

Metin K›l›ç’›n “‹skandinavya’dan
Bir Ülke: Norveç, Bir Baflkent:
Kopenhag” Söyleflisi Gerçekleflti
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Etkinlikler

Saraço¤lu Kimya taraf›ndan düzenlenen “Saraver Is› Yal›-
t›m S›vas› ve Is› Yal›t›m Sistemleri” semineri 22 Aral›k Sa-
l› günü gerçekleflti. Enerji kaynaklar›n›n verimli kullan›l-
mas› gerekti¤ini aktaran yetkililer, firma ve ürettikleri
ürünler hakk›nda bilgi verdiler. Is› yal›t›m› sa¤layan ürün-
lerinin ayn› zamanda ses yal›t›m› da sa¤lad›¤›n› ileten yet-
kililer, malzemenin yang›n dayan›m›n›n yüksek oldu¤unu
da belirttiler. Hafif bir malzeme olmas› ve binaya fazla
yük bindirmemesi aç›s›ndan da tercih sebebi oldu¤u dile
getirilen malzemenin, kimyasal tepkimeye girmedi¤i ve
atmosfer koflullar›na uygun oldu¤u aktar›ld›. Is› yal›t›m
flap›, s›va harc›, thermokap sistem 1 ve 2 uygulamalar›n›
ayr›nt›lar›yla izleyenlerle paylaflan yetkililer, malzemenin
birim a¤›rl›k, ifllenebilirlik, priz alma, hacim de¤iflmezli¤i,
bas›nç dayan›m›, rötre, su geçirimsizlik, yang›na dayan›m,
›s› ve ses yal›t›m› gibi genel özellikleri hakk›nda bilgi ver-
diler. Firma taraf›ndan düzenlenen kokteylde üyelerimiz
malzemeler hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi edindiler.

Saraver Is› Yal›t›m S›vas› ve
Is› Yal›t›m Sistemleri
Semineri Gerçekleflti

Arda Beset’in “Mimari Tasar›m Bürosu Yönetimi” söylefli-
si 23 Aral›k Çarflamba günü gerçekleflti. Akademik çal›fl-
malar›na paralel olarak ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’deki ba-
z› mimari tasar›m bürolar›n›n yönetimi üzerine bir araflt›r-
ma yapan Beset, çal›flma kapsam›nda bürolar›n belirli kri-
terler göz önüne al›narak befl üzerinden notland›r›ld›¤›n›
belirtti. ‹lk ad›m›n iflveren ile sözleflme yapmak oldu¤unu
vurgulayan Beset, sözleflme yapmayan mimarl›k bürolar›-
na bir verildi¤ini ve bu bürolar›n di¤er kriterler aç›s›ndan
irdelenmedi¤ini dile getirdi. Di¤er kriterlerin zaman, mali-
yet, kalite kontrol, insan kaynaklar›, iletiflim, risk, tedarik
yönetimleri, karl›l›k oran›, çal›flan say›s› vb. oldu¤u aç›kla-
nan söyleflide, ‹zmir’deki mimarl›k bürolar›n›n iletiflim ve
tedarik yönetiminde di¤er kriterlere oranla daha baflar›l›
olduklar› ifade edildi. ‹zmir’deki bürolar›n ‹stanbul ve An-
kara’ya oranla y›ll›k tasarlanan metrekare oranlar›n›n dü-
flük oldu¤unu belirten Beset, ‹zmir’deki mimarl›k bürola-
r›n›n büyük k›sm›n›n yerel düzeyde ifl yapt›¤›n› belirtti.

Arda Beset’in “Mimari
Tasar›m Bürosu Yönetimi”
Söyleflisi Gerçekleflti
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Her y›l oldu¤u gibi yo¤un bir kat›l›mla gerçekleflen
geleneksel y›lbafl› kokteylimiz, 25 Aral›k Cuma günü
Alsancak Gar›’nda gerçekleflti. Mimarl›k Haftas› etkinlik-
leri kapsam›nda düzenlenen kapan›fl konserinde
be¤eniyle dinlenen Blue Note grubu yeni y›lda da tüm
konuklar› e¤lendirdi.

Yeni Y›l› Alsancak Gar›’nda
Kutlad›k

Arslan Keskin’in “Deprem ‹zolatörleri ve Yap› Tasar›m›na
Etkileri” söyleflisi 5 Ocak Sal› günü gerçekleflti. Ülkemizin
deprem gerçe¤i ile sunufluna bafllayan Keskin, izolatör
kavram›n›n geliflimini ve yap› tasar›m aflamalar›n› klasik,
modern ve postmodern dönemlerde irdeledi. Taban izo-
lasyon felsefesi, deplasman ve ivme faktörlerini izolatör-
lü ve klasik ankastre yap›lar üzerinden aktaran Keskin,
yap› izolatörlerini elastometrik, kaymaya dayal› ve yay ti-
pi olan ana grupland›rman›n yan› s›ra alt s›n›fland›rmala-
r›yla birlikte irdeledi. ‹zolatörlerin kullan›m alanlar› ve kul-
lan›lmas› uygun olmayan durumlar›n iletildi¤i söyleflide,
bir izolatörden beklenenler s›raland› ve tarihi yap›larda
izolatörlerin kullan›lmas› izleyenlerle paylafl›ld›. Deprem
izolatörlerinin yap›daki konumlar›n›n belirlenmesini ve
izolasyon sisteminin geliflimini aktaran Keskin, ülkemiz-
den sundu¤u örnekler üzerinden çal›flma ilkelerini de ir-
deledi. Yap› izolatörlerinin tasar›ma etkilerine de¤inen
Keskin, yap›lan deneysel çal›flmalar› da aktard›.

Arslan Keskin’in “Deprem
‹zolatörleri ve Yap› Tasar›m›na
Etkileri” Söyleflisi Gerçekleflti

Halen üye olmad›ysan›z, baflvuru için gerekenler; 4 adet
vesikal›k foto¤raf, nüfus cüzdan› asl› ve fotokopisi, bafl-
vuru tarihi itibariyle ö¤renci oldu¤unu belirtir üniversi-
teden al›nm›fl belge, Oda’ya üye olma iste¤ini belirten,
Oda taraf›ndan haz›rlanm›fl baflvuru formu.

Mimarlar Odas›, 
Mimarl›k Bölümü Ö¤rencilerini
ö¤renci üye olmaya ça¤›r›yor…

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ö¤renci üye say›s›n›
352’ye yükseltmifltir.
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23 Kas›m tarihinde ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ta-
sar›m Toplulu¤u Emre Arolat'› konuk etti. ''Mimarl›kta fiir-
ketleflme'' konulu konferansta Arolat asl›nda mimarl›kta
flirketleflme oldu¤una inanmad›¤›n› iletti. ‹lk olarak kendi
mimarl›k ofisi olan Arolat Architects'in tarihçesi ve yöne-
tim flemas› hakk›nda bilgi veren Arolat, bir mimar›n tasa-
r›m yaparken etraf›ndakilerin fikirlerinden çok kendi fikir-
lerini uygulad›¤› zaman gerçek bir mimar olabilece¤ini ve
kendisini gösterebilece¤ini söyledi. Ayr›ca mimarl›¤›n son
dönemlerde global yöntemler üzerine kuruldu¤unu, as-
l›nda mimarl›¤›n lokal ve geleneksel ö¤eler içermesi ge-
rekti¤ini aktard›. Mimarl›¤›n bazen yoksunluklardan ilham
alabilece¤ini söyleyen Arolat, ''bizim için her fley tam ol-
mayabilir'' dedi ve mimarl›¤›n elitist bir ifl oldu¤unu ama
asl›nda böyle olmamas› gerekti¤ini dile getirdi. Yurt içi ve
yurt d›fl› konferanslar›ndan örnekler sunulan sunumun ar-
d›ndan ‹YTE Mimarl›k Fakültesi stüdyolar›n› gezen Arolat,
projeler hakk›nda bilgi ald› ve baz› projelere kritik verdi.

Emre Arolat ‹YTE’deydi
Ahmet K›z›lay

‹zmir ilinde hizmet yürüten kamu kurum ve kurulufllar›na
ait binalarda yang›na karfl› al›nm›fl ve al›nmakta olan ön-
lemlerin yerinde denetimini gerçeklefltirmek üzere “Bina-
lar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetmelik” in 131.
maddesine dayanarak ‹zmir Valili¤i’nin onay› ile “‹l Yang›n
Denetleme Komisyonu” oluflturulmufltur.

Komisyon çal›flmalar›n›n öncesinde; denetim için çeklist-
ler ve formlar haz›rlanm›fl olup ‹zmir Valili¤i’nin talebi ile
kamu kurumlar›nda çal›flan mimarlara yönelik e¤itim ger-
çeklefltirilmifltir.  

Komisyon 14.10.2009 tarihinden bu yana her hafta sal› ve
çarflamba günleri denetim yapmakta; haz›rlad›klar› rapor-
lar› Valilik ve Bakanl›¤a iletmektedir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Biriminin koordinas-
yonu alt›nda çal›flan komisyon; ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, ‹l Ba-
y›nd›rl›k ve ‹skân Müdürlü¤ü’nden görevlendirilen teknik
personelin ve sivil savunma uzmanlar›n›n yan› s›ra Mimar-
lar Odas›, Makine Mühendisleri Odas› ve Elektrik Mühen-
disleri Odas›ndan görevlendirilmifl temsilciler de yer al-
maktad›r.

‹lk etapta ilimizde yer alan yatakl› hastaneler denetlen-
meye bafllanm›fl olup; di¤er kamu yap›lar› da süreç içinde
denetlenecektir.

‹l Yang›n Denetleme
Komisyonu Çal›flmalar›
Devam Ediyor
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29 Ekim-1 Kas›m tarihleri aras›nda her köflesi farkl› dört

günlük k›sa bir gap gezisi gerçeklefltirdik. ‹lk gün ‹zmir

Adnan Menderes Havaalan›nda buluflarak 11.30 uça¤› ile

havalan›p 13:00’te Diyarbak›r’a indik. Rehberimiz bizleri

otobüs koltuklar›na b›rakt›¤› beyaz ve k›rm›z› gül demet-

leri ile karfl›lad›. Hemen yukar› Mezopotamya’n›n en eski

flehirlerinden olan Mardin’e hareket ettik. ‹lk olarak Kapo-

dokya’da öldürülen k›rk flehitten ismini alan K›rklar Kilise-

si’ne geldik ve Süryani rahipten kilise ve ibadetleri hak-

k›nda bilgi ald›k. Latife Camii’nden sonra Mardin Müzesi-

ne geldik. Müze ilk olarak 1947 y›l›nda Zinciriye Medrese-

si ihtiyaca cevap vermedi¤inden bugünkü binas›na tafl›n-

m›fl ve bina orijinal olarak Süryani Katolik Patrikli¤i olarak

yap›lm›fl. 23 A¤ustos 2000 günü resmi aç›l›fl› yap›larak zi-

yarete aç›lm›fl bina 2 kattan oluflmakta ve 1. Katta kütüp-

hane, depolar ve etnografik eserlerin sergilendi¤i teflhir

salonu yer almaktad›r. 2. Katta G›rnavaz Höyük’te yap›lan

Dünya Kültür Miras› Mardin - Gap Gezisi Gerçekleflti
kaz›lar sonucu ç›kar›lan eserlerin teflhir edildi¤i salon bu-
lunmaktad›r. 2. kattaki di¤er bir salonda ise sat›n alma yo-
lu ile müzeye kazand›r›lan arkeoljik eserlerin yer ald›¤› bir
teflhir salon ve idare bölümü yer almaktad›r. Medrese Ma-
hallesi’nde rasathane olarak da kullan›lan Zinciriye Medre-
sesi (Sultan ‹sa Medresesi) 1385 y›l›nda Melik Salih taraf›n-
dan yapt›r›l›m›fl, iki avlulu ve iki katl› medresede eski kita-
beler bulunmaktad›r. Hava erken karar›yordu ama akflam
namaz› için aç›k olduklar›ndan Ulu Camii, Reyhaniye Camii
ve S›tre Zavite Camisini gezme f›rsat› bulduk. Ana cadde-
ye ç›k›p otobüsümüze yürürken sa¤l› sollu, bölgeye özgü
“b›tt›m, badem, menengiç sabunu, mavi renkli badem fle-
keri, çerez, kaçak çay, m›hra ve menengiç kahvesi ile sür-
me sat›l›yordu. Yolumuzun üzerinde bulunan Erdoba Ko-
na¤›’na girip iç avlusundan uçsuz bucaks›z deniz gibi gö-
züken Mezopotamya Ovas›’n› seyrettik. Otelimize gelip
odalar›m›za yerlefltikten sonra yeme¤e indik ve muhte-
flem lezzetler bafllad›. Odalardan Mardin Kalesi ›fl›l ›fl›l gö-
rünüyordu. Sise yans›yan ›fl›klar kalenin üzerinde gökyü-
zünde hare oluflturuyordu. Karfl›n›za çok güzel bir manza-
ra sunuyordu.

‹kinci gün hava erken karard›¤›ndan sabah 06:00’da uya-
n›p 07:15’de Hasankeyif’e hareket ettik. Hasankeyif de tüm
çocuklar rehberlik yap›yor. Hepsi rehbere ald›rmadan ya-
n›n›za yanafl›p anlatmaya bafll›yor. Dicle üzerinde halen
kullan›lmakta ve Artuklular’dan kalma y›k›k iki köprü bulu-
nan ve bölgeyi sular alt›nda b›rakacak Il›su Baraj› 1960’lar-
da ortaya at›lm›fl ve halen yap›lacak yap›lmayacak tart›fl-

Ayfle Atatoprak
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mas› süren bir proje. ‹nsan böylesine “dünya miras›” kabul
edilebilecek yerin yok olabilmesini kabullenemiyor. Mid-
yat’ta önce flahane flahane tafl iflletmecili¤i ve kat kat te-
raslar› ile kültür bakanl›¤› devlet konuk evi yap›lm›fl bina-
y› gezdik. Bir önceki GAP gezimizde herkes bu binay› “S›-
la” dizisinden tan›yordu. fiimdi ise “Bir Bulut Olsam” dizi-
si çekiliyor. Ben yine de mutluyum çünkü insanlar diziler-
de seyrettikleri yerleri görmek istemesi nedeniyle bölge-
lerdeki güzelliklerimizi geziyorlar. Sokaklardaki güzelim
tafl evleri gördükten sonra kaburga dolmal›, içli köfteli,
sembusek ve lebenili ö¤le yeme¤imizi yedik, çok az bir
süre gümüfl dükkânlar›na zaman ay›rabildik. Deyrulzafe-
ran Manast›r›’n› gezmek için s›ram›z› beklerken Süryani
kahvelerimizi içtik. Manast›r› oradaki görevli kifliler anlat›-

l›yor ve gezdiriyor. Deyrulzafaran Manast›r› ‹.S. 5. yüzy›lda
infla edilmifl muhteflem bir binan›n olmas›n›n d›fl›nda 640
y›l boyunca Süryani Ortodoks Patriklerinin ikametgâh›
olan önemli merkezlerinden biri. Deyrulzafaran’da günefl
manast›r›nda harç kullan›lmadan her biri 200 kiloluk tafl-
lardan oluflmufl tek bir kilit tafl›n tuttu¤u tavan›n alt›nda
anlat›lanlar› dinlerken tedirgin olmamak elde de¤il. H›ris-
tiyanl›k öncesi do¤uda bulunan küçük bir pencereden gi-
ren sabah›n ilk ›fl›klar› ile her gün sabah burada ibadet ya-
p›lmaktayd›. Mardin’e geldi¤imizde hava kararm›flt› ve
Kasimiye Medresesi’nde ›fl›klar kesikti. Ama bu bizim gez-
memizi engellemedi. Araçta bulunan el feneri ile ayn› za-
manda Bienale ait sanat eserlerini görerek, Eyvan’›, k›rm›-
z› renkli arka duvardan bafllayarak do¤an, emekleyen,
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gençleflen, yafllanan ve sonsuza kar›flan suyun akt›¤› insan
ömrünü simgeleyen havuzun hikâyesini dinleyerek gez-
dik. Akflam yeme¤ine otelimize geldik ve masalarda biz-
ler için özel olarak yap›lm›fl çi¤ köfteleri bulduk. Yemek
sonras› isteyen arkadafllar Süryani flaraplar› tatmak için
Mardin’de eski bir han içine yap›lm›fl restoran – cafe’ye
gittiler. 

Üçüncü gün arkam›zda darac›k sokaklar›, enfes mimarisi
ile tafl evleri, bunlar› birbirine ba¤layan “abbara” ad› veri-
len tünelleri, manast›rlar›, camileri topraktan yumuflak ç›-
kan Mardin tafl›n› kat›laflmadan iflleyen taflc›lar›n eserleri-
ni büyülü kent Mardin’i arkam›zda b›rakarak Harran’a ha-
reket ettik. Hasankeyif de oldu¤u gibi Harran’da da etra-
f›m›z› ço¤unlu¤u Arap olup Türkçeyi okulda ö¤renen ve
rehberlik yapmak isteyen çocuklar sard›. Hep beraber
dünyan›n ilk üniversitesi, Ulu Camii ve Kale içindeki kal›n-
t›lar› dolafl›p, düzenlenmifl olan Harran evinde han›mlar
yöresel k›yafetleri giyip foto¤raf çektirirken d›flar›da s›ca-
c›k çaylar›m›z› yudumlad›k. Ö¤le vakti Urfa’da yöresel ye-
mekler yapan çardakl› köflkün hava güzel oldu¤undan te-
ras›nda kaleyi seyredip ci¤er, lahmacun ve künefelerimizi
yiyip Hz. ‹brahim’in atefle at›ld›¤› (Ayn-› Zeliha) Bal›kl›göl,
Halil Ül- Rahman Camisi’ni gezip Hz. ‹brahim’in do¤du¤u
ma¤arada flifal› oldu¤una inan›lan sudan içtik, daha sonra
R›dvaniye Camisi’ni dolaflt›k. Rengârenk poflulu insanlar›n
doldurdu¤u Gümrük Han’›n bahçesinde Ünlü Urfa Kahve-
si M›rralar›m›z› içtikten sonra dükkânlarda sat›lan desen
desen flallar, örtüler, kumafllar aras›nda kendimizi kaybet-
tik. Sipahiler Çarfl›s›’ndan Urfa biberi, isot ve çay al›flverifli
sonras›nda El-Ruha otelimizde üstümüzü de¤ifltirip “s›ra
gecesi” için y›ld›z saray› konuk evine geldik. Yer sofras›n›n
haz›rland›¤› saz ve ses sanatç›lar›n›n bizi bekledi¤i gece-

de ilk türkü “Urfa’n›n etraf› dumanl› da¤lar” ile bafllay›p

birbirinden güzel hüzünlü, hareketli, insan›n içine iflleyen

türküler ile devam etti. Hele sofraya gelen leben çorbas›,

kar›fl›k Urfa kebab›, gecenin sonunda salonun ortas›nda

haz›rlanan çi¤ köfte üzerine fl›ll›k tatl›s› ve m›rra tam da-

mak çatlatan cinstendi. Bunlar› eritebilmek için otele yü-

rüyerek geldik ve Bal›kl›göl civar›n› gece foto¤raflama

flans›n› yakalad›k. 

Dördüncü günün sabah› Hz. ‹brahim’in do¤du¤u ve atefle

at›ld›¤›,  birçok Peygamberin u¤rak yeri olmufl “Peygam-

berler fiehri”ni arkada b›rak›p, Anadolu’nun destan nehri

F›rat rehberli¤inde “dünyada siyah gülün” yetiflti¤i tek yer

olan muhteflem Halfeti’ye geldik. F›rat Nehri üzerinde 45

dakikal›k bir tekne turu yaparken Rum Kale’yi sular alt›n-

da kalan savaflan köyünde su üstünde kalm›fl hüzünlü Ba-

ran Minare’yi ve De¤irmendere Bölgesi’ni gezdik. Birecik

Kelaynak üretim çifli¤inde eflleri ölünce baflka kuflla efllefl-

meyen kelaynak kufllar›n› görüp yap›lan çal›flmalar hak-

k›nda bilgi ald›k. Ö¤len Gaziantep’teydik yeme¤imizi bü-

yük jürinin seçti¤i Türkiye’nin en iyi 10 et lokantas›ndan

biri olan Antep sofras›nda yuvalama, kebap ve havuç dili-

mi baklava ile yapt›k. Daha sonra her gördü¤ümüzde bir

kere daha hayran oldu¤um meflhur Çingene K›z›’n› ve Ze-

ugma Mozaiklerini görmek için müzeye geldik. Sonras›n-

da Adana’ya hareket ederek 20.15 ‹zmir uça¤›na ucu ucu-

na yetifltik. 

Güneydo¤u’nun kültürü, insanlar›, misafirperverlikleri, gö-

rüp yaflad›klar›m›z ne dört güne, ne de sayfalara s›¤ar.

Gezmek, görmek, yaflamak laz›m. Tad› dama¤›m›zda ka-

lan gezimizi tekrarlamak ve baflka gezilerde buluflmak di-

le¤iyle…
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Egitim Kurultay›

)

‹lki 2001 y›l›nda gerçeklefltirilmifl olan Mimarl›k ve E¤itim
Kurultaylar›n›n beflincisi 11–13 Kas›m 2009 tarihleri aras›n-
da ‹stanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçeklefltirilmifltir.
Kalite/Yetki ve Sorumluluk temas› ile gerçekleflen kurul-
tay›n, haz›rl›k çal›flmalar› temaya iliflkin kurulmufl çal›flma
gruplar›nca yürütülmüfl, gruplar mimarl›k ortam›n› ve mi-
marl›k e¤itimini sorgulamaya, ulusal ve uluslararas› sorun-
lar›n› tespit ederek derinlemesine ele almaya ve çözümler
üretmeye çal›flm›flt›r. Kurultay oturumlar›nda sunulmufl
olan çal›flma grubu raporlar›n›n, kurultay tart›flmalar›n›
yönlendirmesinin yan› s›ra mesleki kalitenin yükseltme-
sinde bir araç olmas› hedeflenmifltir.

Mimarl›k E¤itim Kurultaylar›n› bafl›ndan beri ilgiyle takip
eden ve çal›flmalara katk› koymaya çal›flan Mimarlar Oda-
s› ‹zmir fiubesi 5. Kurultay sürecinde de aktif olarak yer
alarak çal›flma gruplar›n› temsilcileri vas›tas›yla destekle-
mifltir. Bu süreçte Çetin Türkçü Mimarl›k Lisans ve Lisan-
süstü E¤itimi, Hikmet Sivri Gökmen Mimarl›k Lisans ve Li-
sansüstü E¤itimi ve Mimarl›k E¤itiminde Veri Taban› Ça-

l›flmalar›, Murat Günayd›n Mimarl›k Hizmetlerinde Kalite
Güvencesi, Nilüfer Ç›narl› Mutlu Meslek Prati¤i ve Mesle-
¤e Kabul Kurulu, Zübeyda Özkan Mimarl›k E¤itiminde
Staj ve Ali Okan Y›lmaz Sürekli Mesleki Geliflim çal›flma
gruplar›nda yer alarak kurultaya katk› koymufltur. Ayr›ca
8 akademisyen ve fiube Temsilcimiz ile Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubesi’nin 10 ö¤renci üyesi fiubemiz deste¤i ile kurul-
tay› izleme ve çevrelerine bilgi aktarma f›rsat› bulmufltur. 

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› V, 11 Kas›m 2009'da ‹stanbul
Kültür Üniversitesi'nde bafllad›. Kurultay Baflkan› Mehmet
fiener Küçükdo¤u, Mimarlar Odas› Genel Baflkan› Bülend
Tuna, KKTC Mimarlar Odas› Baflkan› Ekrem Bodamyal›za-
de ve ‹KÜ Rektörü Dursun Koçer'in aç›fl konuflmalar›n›n
ard›ndan Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakan› Mustafa Demir'in da-
n›flman› Feridun Duyguluer Bakan’›n iletti¤i konuflma
metnini sundu. Mimarlar Odas› Genel Sekreteri ve Kurul-
tay Sekreteri Necip Mutlu, “Dünyada ve Türkiye'de Mi-
marl›k Meslek Ortam›” bafll›kl› sunuflunda Mimarlar Odas›,
Türkiye'de mimarl›k e¤itimi, ulusal ve uluslararas› meslek

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› V (11-13 Kas›m 2009)
‹stanbul Kültür Üniversitesi’nde Gerçekleflti
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ortam› ve sürekli mesleki geliflim merkezi ile ilgili çeflitli is-
tatistiksel bilgiler aktard›. Uzmanl›k, yetkinlik ve yeterlilik
konular›n›n yan› s›ra mesle¤e kabul kurulu hakk›ndaki alt
yap› çal›flmalar› ve Türkiye'nin üye oldu¤u çeflitli uluslara-
ras› mimarl›k meslek örgütleri hakk›nda k›saca bilgi verdi.

Oturum baflkanl›¤›n› Ali Cengizkan'›n yapt›¤› 1. oturumda,
Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) Baflkan› Juhani Katainen,
ACE E¤itim Komitesi Baflkan› Ferenc Makovenyi ve Avru-
pa Mimarl›k Politikalar› Forumu (EFAP) Baflkan› Rob Doc-
ter sunufllar›n› gerçeklefltirdiler. ACE'nin organizasyonu
ile ilgili k›sa bir bilgilendirme yapan Katainen, mimariyi
teknolojik bir sanat olarak nitelendirdi ve iyi kullan›ld›¤›
takdirde toplumun tüm bileflenlerine ulaflabilece¤ini be-
lirtti. Ö¤rencilerin iyi bir meslek e¤itimi almalar› gerekti¤i-
ni ve ancak bu flekilde toplumun beklentilerine cevap ve-
rebileceklerini söyledi. Mimarl›¤›n hem teknolojik bir sa-
nat hem de ticari bir ifl oldu¤unu ve mimar›n görevinin iki
duruma da uyum sa¤lamak oldu¤unu ekledi. Mimari uy-
gulamada kamu ç›kar›n›n söz konusu oldu¤unu vurgula-
yan Katainen, mimarl›k unvan›n›n yasalar taraf›ndan ko-
runmas› gerekti¤ini ve ancak gerekli tüm becerilere sahip
kiflilere unvan verilmesinin uygun olaca¤›n› söyledi. Mes-
leki sorumluluklar›n önemine de¤inerek, gerekli yetenek-
lerin kiflide var olup olmad›¤›n›n da incelenmesinin yerin-
de olaca¤›n› belirtti. ACE'nin, Avrupa'da yeterli mimarl›k
e¤itiminin verilebilmesi için çeflitli politikalar ortaya koy-
du¤unu ve UIA'n›n belirledi¤i standartlara göre al›nmas›
gereken e¤itimleri belirledi¤ini anlatt›. Lisans sonras› iki
senelik bir staj olmas› gerekti¤ini düflündüklerini ve mi-

marlar›n da bunu deneyim elde etmek için kullanmalar›
gerekti¤ini belirtti. Yeni mezunlar›n ne yaz›k ki Avrupa
Birli¤i devletlerinde ucuz ifl gücü olarak görüldü¤ünü ve
bunun da al›nan mimarl›k e¤itiminin de¤erini düflürdü¤ü-
nü söyleyen Katainen, yeni mezun kiflilerin çal›flt›klar› bü-
rolarda yeni fikirlerini uygulayamaz, mesle¤in geliflimine
katk›da bulunamaz duruma geldiklerini belirtti. Katainen
ayr›ca ACE'nin e¤itim politikalar› konusundaki çal›flmala-
r›n› paylaflt› ve mimarl›k ö¤rencileri forumunun da çok
önemli bir temsiliyet oldu¤unu belirtti.

Daha sonra söz alan Makovenyi, UIA'n›n "mimar"›n kim ol-
du¤u ile ilgili tan›m›na kat›lmad›¤›n› belirterek as›l önemli
olan›n, mimar›n yetki ve hizmeti oldu¤unu söyledi. Akre-
ditasyon ve validasyon çal›flmalar› kapsam›nda denklik
için en az 5 y›l mimarl›k e¤itimi al›nmas› gerekti¤ini vur-
gulad›. ACE'nin de dört y›ll›k e¤itimi befl y›la ç›karmak için
lobi faaliyeti yapt›¤›n› belirtti. Mimarl›k e¤itimini zorlaflt›-
ran sebeplerden birinin teknolojik ve sanatsal de¤erler
aras›ndaki dengeyi sa¤lamak oldu¤unu belirtti. Ö¤renci
ve ö¤retim görevlisi say›lar› oran›n›n da e¤itimin kalitesi-
ni do¤rudan etkiledi¤ini anlatan Makovenyi, e¤itimin do¤-
ru yap›labilmesi için lisans ve yüksek lisans biçiminde de-
¤il, kesintisiz olarak yap›lmas› gerekti¤ini vurgulad›. Avru-
pa ülkelerinde, doktora seviyesinde olan mimarlar›n bile
iflsiz oldu¤unu söyleyen Makovenyi, az geliflmifl ülkelerde
devletin e¤itime ay›rd›¤› bütçenin Avrupa ülkelerinin ay›r-
d›¤›ndan fazla oldu¤u gerçe¤ini vurgulad›ktan sonra "De-
¤iflime haz›r m›y›z?" sorusuyla sunuflunu tamamlad›. 
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"Mimarl›¤›n toplumdaki rolü nedir?" konusunu irdeleyen
Docter, mimar›n toplum için vizyon ortaya koymas› ge-
rekti¤ini belirtti. EFAP'›n amac› siyasi gündemde mimar›n
konumunu güçlendirmektir, dedi. Mimar›n sürdürülebilir
kalk›nmaya katk›s›n›n oldukça fazla oldu¤unu ve toplu-
mun entelektüelleri olarak mimarlar›n rolünün yeniden ta-
n›mlanmas› gerekti¤ini belirten Docter, 21. yüzy›lda mima-
r›n karfl›s›na ç›kabilecek engellerin görülmesi ve engellen-
mesinin gerekti¤ini söyledi. Docter sözlerine flöyle devam
etti: "‹klim de¤iflikli¤inin önemli bir gündem maddesi ol-
du¤u bugünlerde, bu ba¤lamda çeflitli kanunlar ve politi-
kalar ortaya konmaktad›r. Dünya nüfusunun % 50'sinden
fazlas› günümüzde kentlerde yaflamaktad›r. Kentlerin sür-
dürülebilirli¤inde mimar›n sorumlulu¤u büyüktür. Kentler-
de mevcut kaynaklar korunmal›d›r. Çevreyle ilgili sorum-
luluklar gittikçe daha çok önem kazanmaktad›r.[...] Mimar
toplumu, ekonomiyi, kültürü kavramal›, nereye do¤ru git-
ti¤ini anlamal›d›r çünkü, ancak bu flekilde kendini geliflti-
rebilir." Üç senelik e¤itimle yaln›z tasar›mc› olunabilinece-

¤ini ancak mimar olunamayaca¤›n› belirten Docter, yük-
sek lisans›n yaln›zca kâ¤›ttan ibaret oldu¤unu, gerçek bir
mimar›n toplumda önemli bir yere sahip oldu¤unu ve ile-
tiflimci, araflt›rmac›, sentez yap›c›, gerçek dünyaya bakan
ve ard›ndakileri gören kifli oldu¤unu belirtti.

Zekai Görgülü yönetimindeki 2. oturumda "Toplum ve Mi-
marl›k" kapsam›nda konular tart›fl›ld›. Ruflen Kelefl, top-
lum ve mimarl›k iliflkisinin anlam›n› irdelerken, Deniz ‹nce-
day› bütüncül bir toplum düflüncesiyle "herkes için tasa-
r›m" yap›lmas› ve ayr›ms›z bir toplumsal hizmet verilmesi
gerekti¤ini belirtti. Emre Madran "toplum ve mimarl›k ala-
n›nda meslek eti¤i" konusunu açarak mimar›n topluma, ifl-
verene ve mesle¤e karfl› yükümlülüklerinden bahsetti.
Toplumun ya da ifl sahiplerinin mimara karfl› neden yü-
kümlülü¤ünün olmad›¤› konusuna dikkat çeken Madran,
Oda yöneticilerinin yükümlülüklerini anlatan yeni bir bel-
ge çal›flmas› hakk›nda önbilgi verdi. Son olarak toplumsal
yapt›r›mlar›n ve cezalar›n, maddi cezadan daha önemli ol-
mas› gerekti¤ini belirtti. Daha sonra söz alan Afflar Timu-
çin her bireyin kentin bir parças› oldu¤unu, sanat›na baka-
rak o toplumun hangi durumda oldu¤unu anlayabilece¤i-
mizi belirterek edebiyat, politika ve di¤er birçok alanda
toplumun kalitesizleflmesine al›flt›¤›m›z› vurgulad›.

Baflkanl›¤›n› Güven Arif Sarg›n'›n yapt›¤› 3. oturumda,
Tanju Gültekin, "Mimarl›k Hizmetlerinde Kalite Güvencisi"
çal›flma grubunun raporlar›n› sundu ve ard›ndan çal›flma
grubu üyelerinden Rüksan Tuna bir de¤erlendirme yapt›.
Ulusal Mimarl›k Ödülleri sergisinin aç›l›fl kokteyli ile son
bulan ilk gün, kurultaya kat›l›m oldukça fazlayd›. Kurultay
12 Kas›m Perflembe günü "Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü
E¤itimi"nin tart›fl›laca¤› oturumla devam edecek. 
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Mimarlar Odas›'n›n düzenledi¤i Mimarl›k ve E¤itim Kurul-
tay› V, 12 Kas›m Perflembe günü Çetin Türkçü'nün baflkan-
l›¤›nda "Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤itimi-1" bafll›kl› 4.
oturumla bafllad›. Tahsin Yeflildere'nin "YÖK ve Üniversi-
teler" bafll›kl› sunuflunun ard›ndan Arzu Erdem mimarl›k
e¤itimi alan›ndaki hukuk sorunlar›ndan bahsetti. En çok
de¤iflen yasan›n YÖK yasas› oldu¤unun alt›n›n çizildi¤i
oturumda, üniversitelere araflt›rma görevlileri al›n›rken
ö¤retim görevlilerinin etkilerinin s›f›ra indirildi¤i vurgulan-
d›. Araflt›rma görevlilerinin uzmanl›k alanlar›na ait bilgi bi-
rikimleri yerine, ALES s›nav› arac›l›¤›yla matematik, Türk-
çe ya da yabanc› dil gibi baflka tür bilgilerinin s›nanmas›-
n›n yanl›fl oldu¤u belirtildi. Akademide yükseltme ve ata-
ma kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi gereklili¤inin
vurguland›¤› oturumda, baflkan, sözü "Tüm olanlara ra¤men,
bizi YÖK'te temsil eden arkadafllar›m›z›n da bizim de kendi-
mize dönüp bir bakmam›z gerekir" diyerek tamamlad›.

Emre Aysu baflkanl›¤›nda bafllayan 5. oturum ayn› temay-
la sürdürüldü. Füsun Alio¤lu sunuflunda, ulusal ve ulusla-
raras› akreditasyon, mimarl›k e¤itiminde kademelenme
gibi konulara de¤indi ve Mesle¤e Kabul Kurulu'nun ivedi-
likle kurulmas› gerekti¤ini belirtti. Ard›ndan ‹brahim Nu-
man "KKTC'de Mimarl›k E¤itimi" bafll›kl› sunuflunu yapt›.
KKTC'de halihaz›rda e¤itim veren üniversiteler hakk›nda
bilgi veren Numan, Gazi Üniversitesi'nin, Y›ld›z Teknik
Üniversitesi'nin ve Marmara Üniversitesi'nin de KKTC'de
bir kampüs açmalar›n›n beklendi¤ini belirtti. KKTC'de befl
üniversitede mimarl›k bölümü oldu¤unu söyleyen Numan,
bu bölümlerin ÖSS taban ve tavan puanlar›, ö¤renci say›-
lar› ve ders programlar› ile ilgili karfl›laflt›rmal› olarak bilgi-
ler verdi. E¤itimin ticarileflmesine ve haks›z rekabete dik-

kat çektikten sonra Kurultay'›n KKTC'deki e¤itime de kat-
k›da bulunmas› temennileriyle sunumunu tamamlad›.
Emel Aközer'in "Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi" bafll›kl› su-
nuflunun ard›ndan e¤itimin kademelenmesi ve akademik
unvanlarla ilgili tart›flmalar yap›ld›.

"Mimarl›k E¤itiminde Akreditasyon" bafll›kl› oturumu Or-
han Hac›hasano¤lu yönetti. Selahattin Önür "M‹AK Mimar-
l›k Akreditasyon Kurulu Çal›flmalar›" bafll›kl› sunuflunda
yap›land›rmaya çal›flt›klar› kurulla ilgili bilgiler aktard›. Mi-
marl›k e¤itimi veren kurumlar›n d›fl de¤erlendirme için
inanacaklar› ve güvenecekleri bir akreditasyon kurulu ol-
mas› gerekti¤ini belirterek kurulun amaçlar›n› ve ilkelerini
anlatt›. Kurulun hangi süreçlerden geçerek bugüne geldi-
¤ini anlatan Önür, bu konuda KKTC'den de tam destek al-
d›klar›n› belirtti. Koflullar ve süreçler belgelerinin 2009'da
güncellendi¤ini ayr›ca M‹AK'la ilgili her türlü bilgiye
www.miak.org adresinden ulafl›labilece¤ini söyledi. M‹-
AK'la ilgili de¤erlendirmelerde bulunan Zafer Ertürk, Tür-
kiye'de "de¤erlendirme kültürü" kavram›n›n henüz çok
yeni oldu¤unu ve yaflam›m›z›n bir parças› haline geleme-
di¤ini belirtti. M‹AK'› kurma girifliminde olan kiflilere teflek-
kür ettikten sonra kurulla ilgili çeflitli elefltirilerde bulunan
Ertürk'ün en büyük elefltirisi M‹AK'›n Türkiye'ye uygun öz-
gün bir model kuramam›fl olmas› oldu. Anadolu gibi çok
kültürlü bir bölgede yaflad›¤›m›z› ve bu konuda kendi öz-
gün modelimizi oluflturmam›z, al›nt› ifller yapmamam›z
gerekti¤ini belirtti. De¤erlendirmenin bir bütün oldu¤un-
dan ve karfl›l›kl› yap›ld›¤›ndan bahseden Ertürk, M‹AK'›
olufltururken basitten bafllay›p karmafl›¤a do¤ru gidelim
tavsiyesinde bulundu. Daha sonra söz alan M‹AK baflkan›
Nur Esin genel bir de¤erlendirme yapt›.
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Cengiz Bektafl'›n baflkanl›k yapt›¤› 7. oturumda Mimarl›k
E¤itiminde Staj Çal›flma Grubu'ndan Esin Kasapo¤lu, gru-
bun çal›flmalar› ile ilgili bilgiler verdikten sonra ö¤renciler
aras›nda "staj" konusu ile ilgili yapt›klar› anketin sonuçla-
r›n› aktard›. Staj yap›lan yerlerin ö¤renciler taraf›ndan de-
¤erlendirilmesinin iyi olaca¤›n› ve bu verilerin Mimarlar
Odas›'nda toplanarak ö¤rencilerin yarar›na sunulmas› ge-
rekti¤ini belirterek, kamu kurumlar›nda staj olanaklar›n›n
artt›r›lmas›n› istediklerini ifade etti. Sunuflun ard›ndan de-
¤erlendirme yapan Haluk Zelef, staj›n e¤itim ve çal›flma
hayat› aras›ndaki bir arayüz oldu¤unu söyledi. ODTÜ'den
verdi¤i örnekte, Anadolu'dan gelen ö¤rencilerin oran›n›n
%31 oldu¤unu ancak Anadolu'da staj yapma yüzdesinin
%5 oldu¤unu belirtti ve ö¤rencilerin daha çok ‹stanbul,
Ankara gibi büyük kentlerde staj yapmay› seçtiklerini ifa-
de etti. Zelef ODTÜ'de yeni bir staj yönetmeli¤i gelifltiril-
di¤inin bilgisini verdi. Ö¤rencilerin staj süresinin uzat›lma-
s› konusunu ciddi biçimde düflünmeleri gerekti¤ini ve sta-
j›, mezun olmak için bir zorunluluk olarak de¤il, gerçek ha-
yat›n ta kendisi olarak alg›lamalar› gerekti¤ini vurgulad›.
Bektafl, oturumu kapatmadan önce, teknik gezilerin ve ar-
keolojik kaz›lar›n çok önemli oldu¤unu ve mutlaka staj
olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤ini belirtti. Mimarl›k e¤i-
timinin yaln›z okulda tamamlanamayaca¤›n› vurgulayan
Bektafl, ö¤rencilerin kendi ülkelerinde nas›l bir tarih yatt›-
¤›n› ö¤rendikten sonra mimarl›k yapmalar›n›n do¤ru oldu-
¤unu söyledi.

Kurultay'›n ikinci günü ö¤renci forumuyla sona erdi. Ku-
rultay'a daha önce yap›lan ö¤renci forumunda ald›klar›
kararlar› ve taleplerini aktaran ö¤rencilerin sunufllar›ndan
sonra Mimarl›k ve E¤itim Kurultay V Ö¤renci Forumu Dü-

zenleme Kurulu üyesi Ayfle Mutlu sunum yapt›. Tart›flma-
lardan sonra söz alan Bülend Tuna ö¤rencilerin sunumla-
r›nda, Oda ile ilgili aktard›¤› sorunlara cevaplar verdi. Dip-
lomalardan "mimar" unvan›n›n ç›kar›lmas› konusunun ilk
s›rada oldu¤u oturumda, Mimarl›k Ö¤rencileri Birli¤i ku-
rulmas› konusunda ö¤renciler teflvik edildi.

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›’n›n son günü, Hasan Topal
baflkanl›¤›nda “Meslek Yetkisinin Verilmesi ve Yetkinin
Yenilenmesi” temas›yla bafllad›. Nur Esin “Sürekli Mesleki
Geliflim Merkezi Çal›flmalar›”, Mehmet Bozkurt “Meslek
Prati¤i Mesle¤e Kabul Kurulu Çal›flmalar›” bafll›kl› sunuflla-
r›n› gerçeklefltirdi. Mesle¤e Kabul Kurulu’nun hukuksal alt
yap›s›n›n henüz kurulmad›¤›n› belirten Bozkurt’un sunu-
flunun ard›ndan Eyüp Muhcu konuyla ilgili de¤erlendirme-
lerde bulundu. 

“Kamuda Mimarl›k Hizmetleri” temal› 10. oturumu Nimet
Özgönül yönetti. ‹lk kez dördüncü kurultayda oluflturulan
çal›flma grubunun MEK-V’teki yürütücüsü Kubilay Önal,
“Kamuda Mimarl›k Hizmetlerinde Yerelleflme ve Yerel Yö-
netimlerde Mimar ‹stihdam›” bafll›kl› sunuflunda Kamuda
ve Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurultay› ile il-
gili bilgiler aktard› ve bunun ifllevsizleflen, iflsizleflen ve ifl-
çileflen mimarlara örgütsel dayan›flma ve örgütlenme
ça¤r›s› oldu¤unu söyledi. Türkiye’de belediyelerde çal›flan
mimar say›s›n›, belediye çeflitlerine, bölgelere ve illere gö-
re ayr› ayr› de¤erlendirdi. ‹statistikler sonucunda mimar
istihdam›n›n yetersiz oldu¤unu belirten Önal, bölge ve il
düzeyinde belediyede çal›flan mimar say›s›yla, metropol
belediyelerinde çal›flan mimar say›s› aras›nda dengesizlik
oldu¤unu ve bu dengesizli¤in de ekonomik ve sosyal po-



25Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

litikalar›n sonucu ortaya ç›kt›¤›n› belirtti. Bu konunun de-
¤erlendirmesini bir iktisat profesörü olarak Aziz Konuk-
man yapt›. De¤erlendirmenin ard›ndan Bülend Tuna, be-
lediyede mimarlar›n hangi flartlar alt›nda ve nas›l görev
yapt›klar›n›n irdelenmesi gerekti¤ini belirtti. Konukman,
DPT’yi ve TU‹K’i Türkiye’deki mimar gereksinimini, kaç
adet iflsiz mimar oldu¤unu ve ne kadar›n›n istihdam edil-
di¤ini ortaya ç›karmak üzere göreve ça¤›rd›.

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› V’le ilgili genel de¤erlendir-
melerin yap›laca¤› 11. oturumu Do¤an Hasol yönetti. ‹lk
kurultaydan bu yana s›k›nt›lar olsa da çok geliflme kayde-
dildi¤ini belirten Hasol, tüm oturumlardan en çarp›c› tefl-
hislerle ilgili yorumlar›n› aktard›. Ard›ndan Atatürk’ün mi-
marl›kla ilgili çeflitli sözleriyle sunufluna bafllayan Oktay
Ekinci, Türkiye’de geçmiflten bugüne modern mimari ara-
y›fllar›na örnekler verdi. Kurultay’›n ilk günü yap›lan tüm
aç›fl konuflmalar›ndan al›nt›lar yaparak, çeflitli noktalara
vurgular yapt›. “Denetim uygarl›kt›r, denetimsizlik ilkellik-
tir.” sözlerini onaylayan Ekinci, demokrasi denetimden
vazgeçmek midir sorusunu yöneltti. Ekinci sunuflunu, “Mi-
marl›k sanatt›r, tasarlayarak uygulamad›r, mimarl›k okul-
lar› sanat ve tasar›m okulu olmal›d›r ve yetenek s›navlar›y-
la ö¤renci almal›d›r; kent planlamas› ve mimarl›k alan›nda
birlikte uzmanlafl›lmal›, mesleki yetkiler ortak sorumluluk-
larla üstlenilmelidir; mimarl›k kültürün ifadesidir, toplum-
sal yaflam›n ürünüdür, her yap› bulunan yerin kimli¤ini be-
lirler, e¤itim ve uygulamada hem gelenek hem gelecek
gözetilmelidir” diyerek tamamlad›. ‹kinci olarak söz alan
Mücella Yap›c›, kültür ve sanat›n alt bilefleni olarak e¤iti-
min de bir endüstri haline geldi¤ini belirtti. Kurultaya en
büyük elefltirisinin de¤iflen mimarl›k alan›na hiç de¤inil-

memifl olmas› oldu¤unu belirten Yap›c›, varolan sistemi
de¤ifltirmeye çal›flmak yerine, ona ayak uydurup kendimi-
zi korumaya almaya çal›flmam›z›n yanl›fl bir ad›m oldu¤u-
nu belirtti. Daha sonra söz alan Cafer Bozkurt, e¤itimin
üniversitede ortak bafllamas› gerekti¤ini, iç mimarl›k, fle-
hir ve bölge planlama, peyzaj mimarl›¤› gibi dallarda son-
radan uzmanlaflma al›nmas›n›n daha do¤ru olaca¤›n› söy-
ledi. Staj sisteminin bozuklu¤una de¤inen Bozkurt, büro-
lara stajyer kabul edilmedi¤ini, edilse de kimsenin onlar›
e¤itmedi¤ini vurgulad›. Son olarak söz alan Hakk› Önel,
kurultay›n, tüm aktörlerin özgürce düflünce üretebildikle-
ri bir platform oldu¤unu, burada edindi¤imiz bilgilerle bir
ulusal mutabakata var›p varamayaca¤›m›z› ve bu muta-
bakat› bir siyasal iradeye dönüfltürüp dönüfltüremeyece-
¤imizi irdeledi. Tart›flmalar s›ras›nda ortaö¤retimde tasa-
r›m kültürü ile ilgili dersler verilmesinin uygun olaca¤› gö-
rüflüne var›ld›. Kurultay’da bir kez daha söz alan Bay›nd›r-
l›k ve ‹skân Bakan› Mustafa Demir’in dan›flman› Feridun
Duyguluer, Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›-III’ün bir ders ki-
tab› niteli¤inde oldu¤unun alt›n› çizdi. 

Kurultay Ahmet Eyüce baflkanl›¤›ndaki forumla son bul-
du. Daha çok ö¤rencilerin dinlendi¤i forumda, kurultayda
gündeme gelen çeflitli konular tart›fl›ld›. Ö¤rencilere yete-
ri kadar söz hakk› verilmedi¤i, ö¤renci staj flartlar›, mimar-
l›k e¤itimi süresi, mimarl›k okullar›n›n sundu¤u olanaklar,
sürekli mesleki geliflim merkezinin amac›, Mesle¤e Kabul
Kurulu’nun oluflturulmas› bunlardan baz›lar› idi. Kurultay
Baflkan› Mehmet fiener Küçükdo¤u ve Mimarlar Odas› Ge-
nel Baflkan› Bülend Tuna’n›n kapan›fl konuflmalar›yla Mi-
marl›k ve E¤itim Kurultay› V sona erdi.
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Sempozyum - Sergi

Mimarlar Odas›, Türkiye’nin mimarl›k kültürüne katk›da bulunmufl ve bugün ha-
yatta olmayan mimar(lar)›n an›s›n› yaflatmak üzere, 2006 y›l›nda bir Anma Prog-
ram›’n› kurumsallaflt›rman›n ilk ad›mlar›n› atm›flt›. Seçici Kurul bu program için Mi-
mar Kemalettin’i seçmifl ve bu seçim mimarl›k kamuoyuna duyurulmufltu. Mimar-
lar Odas›, Anma Program›’n›n 2008-2010 döneminde “Atatürk’ün mimar›” olarak
bilinen SEYF‹ ARKAN’› an›lmaya de¤er buldu. Afife Batur, Ali Cengizkan, Müge
Cengizkan, Derin ‹nan ve Bülend Tuna’dan oluflan Anma Program› Komitesi üye-
leri, Seyfi Arkan üzerine yap›lacak çal›flmalar için “Modernist Aç›l›mda Bir Öncü”
temal› bir program belirledi. 

Oda’n›n 2008–2010 çal›flma dönemi içerisinde:

• Mimar›n özgün çizimlerinin eksiksiz bir envanterinin ç›kar›larak say›sal ortama ak-
tar›lmas›; ayakta olan yap›lar›n›n tespit edilmesi ve foto¤raflanmas›; 

• Mimar›n yaflam› ve yap›tlar› üzerine retrospektif niteli¤inde bir kitap; 

• Kitaba paralel olarak retrospektif bir sergi; 

• Mimar›n çal›flmalar›n›n yan›s›ra dönemine de ›fl›k tutan bir sempozyum;

• Eserlerinin bulundu¤u kentler için özel mimarl›k rehberleri yay›mlanmas›;

için haz›rl›klar yürütülüyor. 

‹lk etapta, ilgili tüm kurum ve özel arflivleri tarand›, Arkan’›n yazd›¤› / Arkan üze-
rine yaz›lan yay›mlanm›fl yaz› ve belgelere ulafl›ld› ve Arkan’›n ayakta olan tüm
yap›lar› 2009 y›l› içerisinde mimar ve foto¤rafç› Cemal Emden taraf›ndan foto¤-
rafland›.

22-23 Ocak 2010 tarihleri aras›nda “Modernist Aç›l›mda Bir Öncü: SEYF‹ ARKAN:
Mimarl›k – De¤iflim – Özerklik” bafll›kl› sempozyum, ‹stanbul’da Arkan’›n uzun y›l-
lar fiehircilik Kürsüsü’nde e¤itim verdi¤i Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite-
si’nde gerçeklefliyor. 22 Ocak–14 fiubat 2010 tarihlerinde aç›lacak Seyfi Arkan ret-
rospektif sergisi ise ayn› mekânda izleyicisi ile bulufluyor.

Sempozyum ard›ndan yay›mlanacak SEYF‹ ARKAN kitab› ise, Arkan’›n mimar›n
yay›mlanm›fl / yay›mlanmam›fl tüm proje, yap› ve imar planlar›n›n arfliv belgeleri
ve güncel foto¤raflar›yla derlenecek katalogunun yan›s›ra; Türkiye modern mi-
marl›¤› ve Arkan üzerine sözü ve çal›flmalar› olan kiflilerin araflt›rma ve de¤erlen-

SEYF‹ ARKAN Sempozyum ve Sergisi Ocak 2010’da ‹stanbul’da
Sempozyum: 22-23 Ocak 2010    /   Sergi: 22 Ocak - 14 fiubat 2010



dirmelerini içerek sempozyum bildirileri, Arkan hakk›nda
bugüne kadar yay›mlanm›fl nitelikli makaleler, Arkan’›n
haz›rlad›¤› raporlar, Arkan’›n ders notlar›, ‹ller Bankas› in-
flaat› s›ras›nda tuttu¤u günlükten örnekler, özel ve kurum-
sal yaz›flmalar› içeriyor.

Arkan’›n o¤lu Melih fiall›’n›n aç›fl konuflmac›s› olarak kat›-
laca¤›, ‹lhan Tekeli’nin “Seyfi Arkan’›n Yaflam› ve Mimarl›-
¤›n›n Toplumsal Ba¤lam›” bafll›kl› çerçeve konuflmas›n›
yapaca¤› sempozyumda,  Zafer Akay, Afife Batur, Cengiz
Bektafl, Bilgen Boyac›o¤lu, Esin Boyac›o¤lu, Ali Cengiz-
kan, Ataman Demir, fiengül Öymen Gür, Göknil Gürbüz,
Ersen Gürsel, Abdi Güzer, Bilge ‹mamo¤lu, Emre Madran,
Ebru Omay Polat, U¤ur Tanyeli, Han Tümertekin, Atilla
Yücel, Haluk Zelef flu oturumlarda sunum yapacaklar:

1930’lar ve Modernitenin Türkiye Aç›l›m›

Türkiye’de Modern Mimarl›k, Planlama ve Arkan

Seyfi Arkan Historiyografisi 1: Yap›lar, Türler, Belgeler

Seyfi Arkan Historiyografisi 2: Yap›lar, Okumalar, De¤erler

Seyfi Arkan Historiyografisi 3: Yap›lar: Arkan Miras›n›n
Korunmas› ve De¤erleri

Seyfi Arkan Historiyografisi 4: Katk›lar, Kal›tlar ve Gelecek

Seyfi Arkan Sempozyumu Bilimsel Komitesi: 

Afife Batur, Ali Cengizkan, N. Müge Cengizkan, Derin
‹nan, Bülend Tuna

Sempozyum Yürütücüsü: Ali Cengizkan

Program Yürütücüleri: N. Müge Cengizkan, Derin ‹nan

Foto¤raflar: Cemal Emden

‹letiflim Adresi: www.mo.org.tr/anmaprogrami

Haber foto¤raflar›: © Cemal Emden, Mimarlar Odas› Arflivi
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Sergi

Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi
mimarl›k bölümünde faaliyetini
sürdürmekte olan ve yürütücülü-
¤ünü Dr. Levent fientürk’ün yapt›-
¤› Pomi (Potansiyel Mimarl›k ‹flli-
¤i), 2002’den bugüne kadarki
ürünlerinden seçilen ö¤renci ürün-
lerini ‹stanbul Teknik Üniversite-
si’nde sergiliyor. Pomi, ad›n›
1960’lar›n ünlü Frans›z sürrealist

edebiyat grubu Oulipo’dan (Potansiyel Edebiyat Atölye-
si) esinlenmifl. Sergide, Pomi’nin 2002’den beri yapt›¤›
Kaçan Duvar, Kullan At Mimarl›k, ‹cra Edilen Duvar, Bara-
kalar, Modulor, “Nezih Bir Mimarl›¤a Do¤ru” Katalo¤u, Bir
Kentin Belirmesi gibi temalar›n›n kitaplar›, filmleri ve ens-
talasyonlar› da izlenebilecek. Sergide, Pomi’nin yeni süre-
li yay›n› “dönme dolap” gösterimde olacak. Pomi’nin 14
ö¤rencisi, Taflk›flla’daki di¤er ö¤rencilerle ortak etkinlikler
de yapacak. Pomi’nin son ürünleri, Londra’da 2010 yaz›n-
da düzenlenecek olan iasf 2010 (Uluslararas› Mimarl›k
Ö¤rencileri festivali) kat›l›m› dolay›s›yla, “Recycle, Redu-
ce, Reuse” (Geri dönüflüm, Tasarruf, Yeniden Kullan›m)
temas›na dayan›yor. Bu kapsamda ö¤rencilerin üretti¤i
mobilyalar ve yap› ölçe¤indeki enstalasyonlar görülebilir.
Y›lbafl› için haz›rlanan ve ilk kez sunulacak olan el yap›m›
“pomi defterleri”, atölyeye katk› sa¤lamak üzere sembo-
lik bir fiyatla sat›fla sunulacak. Sergi 22 Aral›k’ta ‹TÜ Mi-
marl›k Fakültesinde, Taflk›flla binas›n›n 1. kat›nda aç›lacak
ve fiubat 2010 tarihine kadar gezilebilecek. Sergi ESOGÜ
Rektörlü¤ü, ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi Dekanl›¤› ve K›l›ço¤lu
Fabrikas›n›n katk›lar›yla gerçekleflmekte.

“Pomi” Sergisi Taflk›flla’da
22 Aral›k 2009 - 1 fiubat 2010
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Sergi - Ödül

Türkiye’de mimarl›k mesle¤ini ve kültürünü gelifltirme he-
defiyle gündem yaratan ilk kurumsal giriflim olan Ulusal
Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri Program›, Mimarlar Odas› ta-
raf›ndan ilk kez 1988 y›l›nda, Mimar Sinan’›n 400. ölüm y›l-
dönümü an›s›na düzenlendi. Bugüne kadar gerçekleflen 11
dönemde, programa 1.511 eser kat›ld› ve öncü nitelikteki
çal›flmalar› nedeniyle 97 eser ve 34 kifli / kurulufl çeflitli
dallarda ödüllendirildi.

Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri, baflar›l› genç mimarla-
r›n ortaya ç›kmas›na katk›da bulundu¤u gibi, Türk mimar-
lar›n›n yurtd›fl›nda tan›t›m›na da olanak sa¤l›yor. Türki-
ye’yi yurtd›fl›nda temsil etmek üzere Mimarlar Odas›’ndan
aday gösterilecek mimarlar ve eserler, ödül alanlar veya
ödül aday› olanlar aras›ndan seçiliyor: Uluslararas› ödül
programlar›na kat›l›m adaylar› ile çeflitli uluslararas› sergi-
leri oluflturan mimar ve eserler bu yolla belirleniyor. 

2010 y›l›nda ödül alan yap›larla birlikte yeni bir uygulama
bafllat›l›yor. Ödül alan yap›lar›n tescili için TC Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›’na baflvuru yap›l›yor ve süreci eserin
müellifi ile birlikte takip ediliyor. Ayn› zamanda, ödül alan
yap›lara, ald›¤› ödülün ad›n›n ve eser sahibinin isminin yer
ald›¤› bilgi plaketi çak›l›yor. 

Dallar ve Kategoriler

Ulusal Mimarl›k Ödülleri, iki ana bafll›k alt›nda veriliyor:
BÜYÜK ÖDÜL (Sinan Ödülü) ve BAfiARI ÖDÜLLER‹. Bü-
yük Ödül, tüm meslek hayat› boyunca verdi¤i eserleri ve

Türkiye’nin Mimarl›k Ödülleri… Yeni Dönem Bafll›yor!
XII. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri, 2010

mimarl›¤a geçen hizmetleri nedeniyle bir mimara veya
ortak çal›flan mimarlara veriliyor. Baflar› Ödülleri ise dört
kategoriye ayr›l›yor: “M‹MARLI⁄A KATKI DALI”, “YAPI
DALI”, “PROJE DALI”, “F‹K‹R SUNUMU DALI”. Yap› Da-
l›’n›n kendi içinde “Yap›”, “Koruma-Yaflatma” ve “Çevre”
olmak üzere alt kategorileri bulunuyor. Büyük Ödül, Mi-
marl›¤a Katk› Dal› ve bu programa efl zamanl› olarak yü-
rütülen Anma Program› için seçilecek kifli(ler) / ku-
rum(lar) aday gösterilebilirken, di¤er dallar için kiflisel
baflvuru gerekiyor.

Takvim

Teslim: 1 Mart 2010 

Ödül Töreni ve Sergi Aç›l›fl›:        16 Nisan 2010, ANKARA 

Sergiler: 16-30 Nisan 2010
Çankaya Ça¤dafl Sanatlar Merkezi, ANKARA 

3-28 May›s 2010
MO ‹stanbul BK fiubesi Sergi Salonu, ‹STANBUL 

4-11 Ekim 2010
Atatürk Kültür Merkezi, Konak, ‹ZM‹R

Seçici Kurul
Bo¤açhan DÜNDARALP
Nam›k Günay ERKAL
Nevzat ‹LHAN
Hüseyin KAHVEC‹O⁄LU
Do¤an TEKEL‹

Düzenleme Komitesi
N. Müge CENG‹ZKAN, Derin ‹NAN, Ifl›k UÇMAN KILICI-
O⁄LU, ‹lker ÖZDEL

‹letiflim Adresi: www.mo.org.tr
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Konferans - Fuar

AIA – Amerikan Mimarlar Enstitüsü / Avrupa Birimi’nin
düzenleyicili¤inde, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fa-
kültesi, Mimarlar Odas› Genel Merkezi ve Yap› Endüstri
Merkezi’nin destekleriyle, 8-12 Nisan 2010 tarihlerinde Ya-
p› Endüstri Merkezi’nde gerçekleflecek olan toplant›n›n
konusu ‹stanbul: Tarih, Kültür, Mimarl›k Katmanlar› olarak
belirlendi. Program› k›sa bir süre içinde oluflturulacak olan
toplant›da, uzmanlar ‹stanbul’un mimari geliflimi ile ilgili
bilgiler verecek, ‹stanbul’un kentsel ve mimari aç›dan
önemli noktalar›na geziler düzenlenecek. Toplant›ya Av-
rupa, ABD ve Türkiye’den önemli mimarl›k ürünlerini tan›-
tan bir mimarl›k sergisi efllik edecek. Toplant› AIA üyele-
rine, TMMOB – Mimarlar Odas› üyelerine, her iki kuruluflun
üyesi olmayan ancak konuya ilgi duyan kiflilere ve ö¤ren-
cilere kay›t olmak koflulu ile aç›k olacak. Toplant›ya kat›-
l›m AIA üyeleri ve Mimarlar Odas› üyeleri için, kendi sis-
temleri içinde Sürekli Mesleki Geliflim kapsam›nda kredi-
lendirilerek de¤erlendirilecek. Kay›t ifllemleri k›sa bir süre
içinde afla¤›da belirtilen internet sayfas›nda bafllayacak.

‹letiflim Adresi: www.aiaeurope.org

‹stanbul: Tarih, Kültür,
Mimarl›k Katmanlar› 
AIA – Amerikan Mimarlar
Enstitüsü / Avrupa Birimi
‹stanbul 2010 Konferans› 
8 - 12 Nisan 2010

Yap›-Endüstri Merkezi taraf›ndan 27 – 30 May›s 2010 ta-
rihlerinde düzenlenecek olan EKODÜNYA Fuar› ve Kon-
gresi, sürdürülebilir kalk›nmay› hedefleyen alternatif
enerji kaynaklar›, geri dönüflüm teknolojileri, at›k yöneti-
mi ve ekolojik yap› elemanlar› sektörlerini buluflturacak
bir çat› etkinlik olacak. Çevre dostu ürün ve hizmetlere
olan talebi ve duyarl›l›¤› art›rmay› hedefleyen EKODÜN-
YA 2010 Fuar ve Kongresi özel sektör, hükümet, yerel yö-
netimler, ulusal ve uluslararas› sivil toplum kurulufllar›,
dernekler ve birliklerin bir araya gelece¤i, sektör ile ilgili
geliflme ve yeniliklerin paylafl›laca¤› bir buluflma noktas›
olacak. EKODÜNYA Fuar ve Kongresi kapsam›nda dü-
zenlenecek olan konferans, panel, vaka analizi, çal›fltay
vb. etkinlikler; ekolojik yap› malzemeleri, alternatif enerji
kaynaklar›, at›k yönetimi, geri dönüflüm teknolojileri ve
çevre dostu yeflil binalar sektörlerindeki güncel geliflme-
lerin, Türkiye ve dünyadan en önemli örneklerin, teknolo-
jik geliflim ve de¤iflimlerin masaya yat›r›ld›¤› bir iletiflim
platformu yaratacak.

‹letiflim Adresi: www.ekodunyafuari.com

EKODÜNYA Fuar›
27 - 30 May›s 2010 
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Yar›flma

Mimarl›k Vakf› ve TMMOB
Mimarlar Odas› ‹stanbul
BK fiubesi, Mimar Sinan
Haftas› Etkinlikleri kapsa-
m›nda “2. Mimarl›k Öykü-
leri Yar›flmas›” düzenli-
yor. Konusu “‹stanbul”
olarak belirlenen yar›fl-
man›n amac› “mimarl›k ile
iliflkilendirilmifl de¤erli
öyküleri bir araya getir-
mek, öykü birikimini pay-
laflmak ve mimarl›k bilin-
cine katk› sa¤lamak” ola-

rak aç›kland›. Herkese aç›k olan yar›flman›n Seçici Ku-
rul'unda Cengiz Bektafl, Ali Cengizkan, Öner Ciravo¤lu,
Enver Ercan ve Leyla Ruhan Okyay bulunuyor. Birincilik
ödülü 3.000 TL olarak duyrulan yar›flmaya son kat›l›m ta-
rihi 19 fiubat 2010 olarak belirtildi.

Seçici Kurul’un yay›mlanmaya de¤er gördü¤ü yap›tlara,
“Mimarl›k Öyküleri” kitab›nda yer verilece¤i ve kat›l›mc›-
lardan ödül alan ve yay›mlanmaya de¤er bulunan yap›tla-
r›n sahiplerine ayr›ca teflekkür belgesi verilece¤i bildirildi.

Seçici Kurul Üyeleri:
Cengiz Bektafl Mimar - Yazar

Ali Cengizkan  Mimar - Yazar

Öner  Ciravo¤lu  Yazar - fiair

Enver Ercan  Yazar - Türkiye Yazarlar Sendikas› Baflkan›

Leyla Ruhan Okyay Mimar - Yazar

Seçici Kurul Raportörleri:
Gül Yücel Mimar

Serhat Bafldo¤an Mimar

Ödüller:
1. Ödül: 3.000.- TL
2. Ödül: 2.000.- TL
3. Ödül: 1.000.- TL

Yar›flma Günlü¤ü:
Yar›flman›n ilan›: 04 Aral›k 2009, Cuma
Soru ve yan›tlar›n son günü: 29 Ocak 2010, Cuma
Son teslim tarihi: 19 fiubat 2010, Cuma, Saat: 17.00
Sonuçlar›n aç›klanmas›: 02 Nisan 2010 Cuma
Ödül töreni / Mimar Sinan Günü: 09 Nisan 2010 Cuma

Kat›l›m Koflullar›:
1. Yar›flmaya Türkçe eserlerle herkes kat›labilir.
2. Ödüle aday yap›tlarda Türkçe kullan›m›ndaki baflar›,
yaz›nsal duyarl›l›k ve yaz›nsal düzey aranacakt›r. 
3. Öyküler daha önce yay›mlanmam›fl olmal›d›r. 
4. Yar›flmaya en çok üç öyküyle aday olunabilir. 
5. Birden fazla öykü ile kat›l›m halinde her bir öykü için
ayr› rumuzla baflvuru zorunludur.
6. Öykülerin 2000 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilir.
7. Yap›tlar bilgisayar ortam›nda (Ariel yaz› karakteri, 12
punto büyüklükte, 1,5 sat›r aral›¤› ölçüleri ve dijital kopya
olana¤› kullan›larak) yaz›lmal›d›r.
8. Yar›flmaya kat›lan öykü kopyalar› geri gönderilmeye-
cektir. 

‹letiflim Adresi: www.mimarist.org
www.mimarlikvakfi.org.tr  

2. Mimarl›k Öyküleri Yar›flmas› 
Son Teslim Tarihi: 19 fiubat 2010
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Yar›flma

Yar›flmaya en az bir mimar,
bir flehir planc›s› ve bir pey-
zaj mimar› bulundurmak ko-
flulu ile TMMOB Mimarlar
Odas›, fiehir Planc›lar› Odas›,
Peyzaj Mimarlar› Odas›’na
kay›tl› üyelerden oluflan
ekipler kat›lacakt›r. 

Dan›flman Jüri üyeleri:

Hamdi SEDEFÇ‹, ‹nflaat Mühendisi (Edirne Belediye Baflkan›)

N. Kemal DÖLENEKEN, fiehir Planc›s› (Edirne Belediye Baflkan› Yard›mc›s›)

Nihan AKDERE, Mimar (Edirne Belediye Baflkan› Yard›mc›s›)

R. Ali AKIN, Mimar (Edirne Belediyesi Meclis Üyesi)

Nurçin ÇEL‹K, Ö¤r. Gör. Dr. - Res. Uz. Mimar (Gazi Üniversitesi, Mim. Fak.)

Asli Jüri Üyeleri: 

Zeynep AHUNBAY, Prof. Dr. Mimar ‹TÜ Mim. Fak. (Jüri baflkan›)

‹lgi Yüce AfiKUN, Prof. Dr. Mimar, MSGSÜ

Turgay ATEfi, Dr. fiehir Planc›s› - Peyzaj Mimar›

Yeflim HATIRLI, Mimar ODTÜ Mimarl›k Fakültesi Ö¤retim Eleman›

Nevzat ‹LHAN, Prof. Dr. Mimar Trakya Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi

Oktan NALBANTO⁄LU, Ö¤r. Gör. Dr. Peyzaj Yüksek Mimar› Bilkent Ü.

Yegân Kâhya SAYAR, Doç. Dr. Mimar ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi 

Yedek Jüri Üyeleri : 

Demet EROL, Yrd. Doç. Dr. fiehir Planc›s›, Gazi Ü., fiehir ve Bölge Pl. Böl.

Orçun ERSAN, Mimar 

Edirne Belediyesi Selimiye Camii ve Çevresi Ulusal Kentsel
Tasar›m Proje Yar›flmas›
Son Teslim Tarihi: 16 Mart 2010

Raportörler :

Dinçer ASAR, fiehir Planc›s› (Edirne Belediyesi)

Nilüfer KAPLÂNER, Harita Mühendisi (Edirne Belediyesi)

Timur KAPROL, Yrd. Doç. Dr. Mimar Trakya Ü. Mimarl›k Fakültesi

Raportör Yard›mc›s›:

Senem ARI ÇALIfiKAN, Mimar (Edirne Belediyesi)

Ödüller:

Birincilik Ödülü: 80.000.-TL

‹kincilik Ödülü: 60.000.-TL

Üçüncülük Ödülü: 40.000.-TL

Mansiyon 5 adet her biri: 15.000 .-TL

Sat›n alma için jüri emrine: 15.000.-TL ayr›lacakt›r.

fiartname ve Eklerinin Temini:

Yar›flmac›lar flartname ve eklerini Edirne Belediyesi ‹mar
ve fiehircilik Müdürlü¤ü, Selimiye Câmisi Çevresi Ulusal
Kentsel Tasar›m Proje Yar›flmas› Raportörlü¤ü’nden He-
sap ‹flleri Müdürlü¤ü’ne yat›r›lacak 150 TL (Yüz Elli Türk Li-
ras›) karfl›l›¤›nda alabilirler.

Yer görme tarihi:

1 Mart 2010 tarihine kadar, mesai saatleri içerisinde Edir-
ne Belediyesi ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü, Selimiye Câ-
misi Çevresi Ulusal Kentsel Tasar›m Proje Yar›flmas› Ra-
portörlü¤ünde yer görme iflini tamamlayacakt›r.

‹letiflim Adresi: www.edirne.bel.tr
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Yar›flma

Peyzaj Mimarlar› Odas› taraf›n-
dan Alt›nda¤ Belediyesi'nin
katk› ve kat›l›mlar›yla düzenle-
nen Alt›nda¤ Do¤a Park›, Pey-
zaj Tasar›m› Ö¤renci Proje Ya-
r›flmas› tasar›mla ilgili tüm li-
sans ö¤rencilerine aç›k.

Ankara çevre yoluna bitiflik, or-
ta yo¤unluklu yerleflim alan›n›n
içerisinde, mevcut seyrek bitki-

sel dokusu ve vadi oluflumu ile yaklafl›k 24 ha. bir alan›
kapsamakta olan alanda yap›lacak projelerde, bölgeye ve
çevre halk›na yönelik yeni aç›l›mlar sergileyecek ve do¤al
peyzaj karakterini vurgulayacak bir "Do¤a Park›" kimli-
¤inde, ziyaretçilerin rekreasyon, ulafl›m, dolafl›m, aç›k ve
yeflil alan gereksinimini karfl›layacak, Ankara’n›n ve Alt›n-
da¤’›n kültürünü ve tarihini özümseyecek, bunun yan› s›-
ra ça¤dafl ve gelece¤e yönelik öneriler sunacak tasar›m-
lar bekleniyor. Projelerin ayr›ca rekreasyonel alan kulla-
n›mlar› ile ilgili kullan›c›lara, tasar›mc›lara ve yerel yöne-
timlere fikir vermesi, ufuk açmas› ve yol göstermesi
amaçlan›yor. Çeflitli sosyal etkinlikler ile kültür, dinlence,
e¤lence ve sportif kullan›mlar›n yer alaca¤› bir rekreas-
yon alan› yarat›lmas›, bunun yan› s›ra teknik, estetik ve bi-
limsel amaçlar› kapsayan, ça¤dafl düzenleme ilkeleri ve
uygulamalar› hedefleyen ve yorumlayan özgün do¤al
mekânlar yarat›lmas› da yar›flman›n hedefleri aras›nda. 

‹letiflim Adresi: www.peyzajmimoda.org.tr

Alt›nda¤ Do¤a Park›, Peyzaj
Tasar›m› Ö¤renci Proje
Yar›flmas› Son Teslim Tarihi: 02 Mart 2010

10–12 Eylül 2009 tarihlerinde Ankara'da yap›lan de¤er-
lendirme toplant›s›nda jüri 18 üniversiteden 95 projeyi de-
¤erlendirdi. Bu y›l›n Jürisinde Hüseyin Bütüner (baflkan),
Sou Fujimoto, Eren Baflak, Evren Baflbu¤ ve Seçil Zontur
görev ald›. Yar›flma raportörlü¤ünü Mehmet Onur Y›lmaz
üstlendi. 

Ödül alanlar:

1. ONUR AKIN Beykoz Deri ve Kundura Fabrikas›n›n Yeniden Kullan›m› / YTÜ

2. MERVE GÜL ÖZOKÇU Sö¤ütlüçeflme' de Transfer ‹stasyonu / ‹TÜ

3. SAADET ZEYNEP BACINO⁄LU Befliktafl'ta fiehir Kütüphanesi / ‹TÜ

Mansiyon Ç‹⁄DEM KARAMÜRSEL Çan'da Kültür Fabrikas› / YTÜ

Mansiyon NURGÜL YARDIM Superburbia (Berlin Templhof Havaliman›) / ODTÜ

Mansiyon MUTLU ORAL Eskiflehir'de Kent Kampüsü / OGÜ

Jüri ayr›ca 8 projenin sahibini de “teflvik” grubunda ödül-
lendirdi: KEMAL ELMAS (MSÜ), NESL‹HAN PARMAKSI-
ZO⁄LU (‹TÜ), MESUT D‹NLER (ODTÜ), EMRAH ÖZEN
(UÜ), SELCEN KARATAY (‹TÜ), D‹DE D‹NÇ (‹YTE), B‹H-
TER YILMAZ (‹TÜ), G‹ZEM GÜRSOY (YTÜ).

14. Archiprix Türkiye 2009
Sonuçlar› Belli Oldu
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Yar›flma

Son Teslim Tarihi: 24 Mart 2010

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimar Sinan Arafl-
t›rma Merkezi’nin; Türk Sanat› ve mimarisinin, özellikle Türk
mimarl›k ve sanat tarihinde çok önemli yeri olan Mimar Si-
nan ve eserlerinin tan›nmas› ve korunmas› için gerekli arafl-
t›rma ve gelifltirmeyi teflvik etmek amac›yla TMMOB Mi-
marlar Odas› Mimarl›k, Mühendislik, fiehircilik ve Kentsel
Tasar›m Proje Yar›flmalar› Yönetmeli¤i uyar›nca serbest,
ulusal ve tek aflamal› olarak mimari fikir projesi yar›flmas›
düzenlenmifltir. Yar›flmaya Mimarlar Odas› ö¤renci üye
kayd› yapt›ran tüm mimarl›k lisans ö¤rencileri kat›labilir.

Dan›flman Seçici Kurul Üyeleri
O¤uz CEYLAN Prof. Dr., MSGSÜ Rektörlük Temsilcisi

Demet B‹NAN Prof. Dr., MSGSU Mimar Sinan Araflt›rma Merkezi Müdürü

Bülend TUNA Mimarlar Odas› Genel Baflkan›

Eyüp MUHCU TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fib. YK Baflkan›

As›l Seçici Kurul Üyeleri
Görün ARUN Y.Mimar (Prof. Dr., YTÜ, Mimarl›k Fak.)

‹lgi AfiKUN Y.Mimar (Prof. Dr., MSGSÜ, Mimarl›k Fak.)

Mimar Sinan Araflt›rma Merkezi ve Müzesi Ulusal Ö¤renci
Mimari Fikir Projesi Yar›flmas›

Ziya CANBAZO⁄LU Mimar (Serbest Mimar)

Gülflen GÜLMEZ Y.Mimar (Yard. Doç. Dr. MSGSÜ, Mimarl›k Fak.)

Yegân KÂHYA SAYAR Y.Mimar (Doç. Dr. ‹TÜ, Mimarl›k Fak.)

Sinan OMACAN Y.Mimar (Serbest Mimar)

Feride ÖNAL Y.Mimar(Doç. Dr.,YTÜ, Mimarl›k Fak.)

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
Kaya SÖNMEZLER Y.Mimar (Yard. Doç. Dr. MSGSÜ, Mimarl›k Fak.)

Gül YÜCEL Y.Mimar, Dr. (Serbest Mimar)

Raportörler
Burcu BÜKEN CANT‹MUR Y.Mimar (Arafl. Gör., MSGSÜ, Mim. Fak.)

‹lker ERTU⁄RUL Mimar

‹mre ÖZBEK EREN Y.Mimar (Yard. Doç. Dr. MSGSÜ, Mimarl›k Fak.)

Tigin TÖRE Mimar (Arafl. Gör., MSGSÜ, Mim. Fak.)

Yar›flma Takvimi
Yar›flman›n ilan› ve kay›tlar›n bafllamas›: 04 Ocak 2010
Sorular›n sorulmas› için son tarih: 27 Ocak 2010 
Sorular›n cevaplanmas›: 01 fiubat 2010
Projelerin teslimi: 24 Mart 2010
Sonuçlar›n aç›klanmas›: 07 Nisan 2010 
Sergileme, kolokyum ve ödül töreni: 09 Nisan 2010

Ödüller
1. Ödül: 3.000 TL.
2. Ödül: 2.000 TL.
3. Ödül: 1.500 TL.
5 Adet Mansiyon: 750’fler TL.
Seçici Kurul ayr›ca sat›n alma önerebilecektir.

‹letiflim Adresi: www.mimarist.org
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UIA Baflkan› Jamie Lerner taraf›ndan 2004 y›l›nda baflla-
t›lan, tüm mimarlara ve mimarl›k ö¤rencilerine aç›k ulus-
lararas› yar›flma "Yaflas›n Kentler", bu y›l “Maxmix Cities”
(Maksimum Kar›fl›m: Maximized Mixture Cities) temas› ile
düzenlendi. Kentlerin önemli noktalar›na yap›lan ufak
müdahalelerle onlar› sa¤l›kl›laflt›ran ve kentsel akupunk-
tur önerileri beklenen yar›flma, bu noktasal müdahalelerin
uzun vadede kentsel geliflime katk›da bulunmas›n› amaç-
l›yordu. Ulusal ve uluslararas› olarak iki aflamal› düzenle-
nen yar›flmada Do¤u Avrupa ö¤renci kategorisinde birin-
cilik ödülü Türkiye'den H. Sena Do¤an'›n oldu.

Ö⁄RENC‹ KATEGOR‹S‹

BATI AVRUPA
Büyük ödül: “Be water my friend!!” Davinia, Fuentes Cab-
rera (‹spanya) 
1. mansiyon: BAY PORT CITY Alba Helena, Malo de Moli-
na Serrano (‹spanya) 
2. mansiyon: architecte Delpine, Olivier (Fransa) 

DO⁄U AVRUPA
Büyük ödül: “cubedialectic” H. Sena , Do¤an (Türkiye)
1. mansiyon: ECO MIXRIVER MAVRIDOU, VASILIKI (Yu-
nanistan) 
2. mansiyon: Ms Alina, Batishcheva (Rusya)

ASYA
Büyük ödül: “potential line” Hyobin, Jung (Kore Cumhu-
riyeti) 
1. mansiyon: Myung Eun, Chung (Kore Cumhuriyeti)
2. mansiyon: the floating roof in X-hutong xiaomin,
Zhang (Çin) 

3. Yaflas›n Kentler Yar›flmas› “Maxmix Cities”den
Türkiye'ye Büyük Ödül

PROFESYONEL KATEGOR‹

BATI AVRUPA
Büyük ödül: Mario, Tvrtkovic (Almanya)
1. mansiyon: Monsieur Yannick, Troubat (Fransa) 
2. mansiyon: plateforme fleury, Benjamin (Fransa) 

DO⁄U AVRUPA
Büyük ödül: Nikita, Sergienko (Rusya) 
1. mansiyon: Roxani-Sofia, Tsiloni (Yunanistan)
2. mansiyon: Yaroslav, Usov (Rusya)

ASYA
Büyük ödül: Jung Woo, Oh (Kore Cumhuriyeti) 
1. mansiyon: Urban Contamination with the Indong, Cho
(Kore Cumhuriyeti) 
2. mansiyon: MIX INFRA X PROGRAMAX Song E, Han
(Kore Cumhuriyeti)

‹letiflim Adresi: www.celebcities3.org/vincitori.asp
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Yay›n Tan›t›m

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi üyelerinin sorunlar›n› sapta-
mak, çözüm önerileri üretmek ve sonras›nda bu çözüm
önerilerini de¤erlendirerek üyelerine daha iyi bir çal›flma
ortam› sunmak amac›yla danuflma kurullar› düzenlemek-
tedir. ‹lki 24-25 Kas›m 2007 tarihlerinde Kufladas›’nda

Serbest ve Ücretli Çal›flanlara Yönelik Dan›flma Kurulu
De¤erlendirme Raporlar› ve fiubemizin Araflt›rmalar›
Kitapç›k Olarak Yay›mland›

Son y›llarda baflta yasalar ol-
mak üzere, mimarl›k meslek
alan›n› ilgilendiren bütün dü-
zenleme ve idari uygulamalar-
da çok büyük ve h›zl› de¤iflim-
ler, yenilikler, farkl›l›klar gün-
deme gelmektedir. Mimarlar›n
mesleki çal›flmalar›nda, çok sa-
y›da kurum ve kuruluflla ilgili
olan, mimarl›k hizmetinin bafl-
lamas›ndan sonuçlanmas›na
kadar bütün ifl ve üretim afla-

malar›nda gereksinim duyduklar›, duyacaklar› ak›fl ve sü-
reçleri, idarelerin farkl› uygulamalar›n› izleyebilecekleri,
bir baflka ifadeyle kurumlar›n uygulamalar›na yönelik bil-
gilere kolayca eriflebilecekleri bir “el kitab›” ihtiyaç haline
gelmifltir. Bu ba¤lamda mimarl›k alan›n› ilgilendiren yasa
ve yönetmelikler derlenerek, kurumlarda gereksinim du-
yulan belgeler ve ifl ak›fl› ile ilgili bilgiler bir “el kitab›” ola-
rak haz›rlanm›fl ve üyelerimize iletilmifltir. Kitapç›kta yer
alan bilgiler A¤ustos 2009 tarihi itibar›yla, kurumlar›n ta-
lep ettikleri ayr›nt›l› bilgiler ve belgeler olup, yine de ilgi-
li kurumlar›n zaman içindede¤iflebilecek taleplerinin mi-
marlar taraf›ndan da izlenmesinde yarar bulunmaktad›r.

Mimarl›k Meslek Prati¤i El Kitab› Yay›mland›

serbest çal›flanlar için gerçeklefltirilen dan›flma kurulunun
ard›ndan bir kitapç›k yay›mlanarak üyelerimize iletilmiflti.
Serbest çal›flanlar için düzenlenen bu ilk dan›flma kurulu-
nun ard›ndan yine serbest çal›flanlara yönelik olarak ikin-
ci bir toplant› yap›lmas›na karar verilmifl ve bu toplant› 8-
9 Kas›m 2008 tarihlerinde yine Kufladas›’nda gerçekleflti-
rilmiflti. Son olarak 24-25 Ekim 2009 tarihlerinde gerçek-
lefltirilen dan›flma kurulu bu kez ücretli çal›flanlara yönelik
olarak düzenlenmifl ve her iki dan›flma kurulu için ikifler
adet olmak üzere toplam dört kitapç›k yay›mlanarak ça-
l›fltay›n de¤erlendirmesi ve fiubemizin yapm›fl oldu¤u
araflt›rmalar üyelerimizle paylafl›lm›flt›r.
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HABERLER
Yerel Süreli Yay›n  •  Ayda Bir Yay›mlan›r
Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
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